ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 316/UBND-VHXH

Pleiku, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện các quy định về
phòng, chống dịch bệnh tại các Danh lam
thắng cảnh, Di tích lịch sử - văn hóa

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 351/VP-KGVX ngày 08/02/2020 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh tại các danh
lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa; UBND thành phố chỉ đạo như sau:
1. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố của trì, phối hợp với
các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các quy định
về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra tại Di tích thắng cảnh Biển Hồ, Công viên Diên Hồng, Di tích lịch sử văn hóa Nhà lao Pleiku, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Hội Phú và các điểm văn hóa thuộc
thành phố Pleiku; đồng thời hướng dẫn người dân khi đến tham quan, vui chơi phải
mang khẩu trang và thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng
dịch. Tại các điểm tham quan, vui chơi tổ chức cấp miễn phí hoặc bán khẩu trang
theo giá quy định cho người tham quan; bố trí địa điểm rửa tay bằng xà phòng, dung
dịch sát khuẩn và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường…
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các xã,
phường phân công người trực thường xuyên tại Trụ sở cơ quan, đơn vị (kể cả ngày
thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ) để kịp thời xử lý các công việc liên quan đến công
tác phòng, chống dịch bệnh.
Nhận được Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ
tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- VP UBND tỉnh;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- TTr HĐND Tp;
- Lãnh đạo UBND Tp;
- Đ/c Hiền - PCVP;
- Đ/c H.Chi – CVVP (theo dõi);
- Lưu: VT.
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