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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:  13 /TB-UBND Tràng Định, ngày  03 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v  dừng tổ chức các Lễ hội Xuân, các hoạt động tập trung đông người để 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona 

(nCoV) trên địa bàn huyện Tràng Định 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT- TTg ngày 28/01/2020;  Công điện số 121/CĐ-CP 

ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 01/CĐ-UBND, ngày 

24/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng sơn về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) gây ra.  

Đề thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới Virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện Tràng Định. UBND 

huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội 

dung như sau : 

1. Triển khai tích cực công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt tới các cán bộ, 

công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; treo băng zôn, 

khẩu hiệu, và khuyến cáo nhân dân trên địa bàn quản lý về các nguyên nhân gây 

bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

Virus Corona (nCoV). 

2. Tạm dừng mọi hoạt động tổ chức Lễ hội xuân, các hoạt động tập trung 

đông người để phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên, kịp thời báo cáo UBND 

huyện các trường hợp đi Trung Quốc trở về địa phương. 

 UBND huyện Tràng Định thông báo tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn biết và khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ các ngày lễ lớn: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 

Lương Quốc Toản 
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