
LfBND TINH DAK NONG 
sO' VAN HOA, THI THAO 

VA DU LICH 
S24 /SVHTTDL-QLTDTT 

V/v tarn drngtô ch(rc 
các giár the thao 

CQNG HOA XA HOt CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tip' do - Hnh phñc 

Dãk Nong, ngây 13 tháng 3 närn 2020 

KInh gui: 
- Các SO, Ban, ngành trong tinh; 
- Cong an tinh, BCH Quân su' tinh, BCH B di Biën phOng Unh: 
- Uy ban nhân dan các huyën, thânh pho; 
- Trung tam Van hóa, The thao và TruyCn thông các huyn, thành phô; 
- LiCn doàn Quân Vçt Câu lông tinh. 

Thrc hin Ké hoçch so 56/KH-UBND ngày 05/02/2020 cia Uy ban nhân 
dan tinh ye vic phàng, chông djch bnh viCrn thrang ho hap cap do chiing rnOi 
cüa vi ritt Covid-19 trCn dla  bàn tinh Däk Nông. 

Trong hi cánh dlch  dang bin biën phrc tap, khó luOng nhu hin nay. So 
Van hoa The thao va Du lich de nghi cac dcm vi dia phuong tarn dLrng tO chuc 
các giái the thao; Htn chë tOi da các hoit dng tp trung dông nguOi; Tang 
cu'Ong vic quán triêt dCn tat cá các can b, cong chrc, viCn chi'rc và ngoO lao 
dng cüa don vi, da phLrong chü dng thc hin phuong an phOng, chông djch 
btnh tii co quan, don vi thông qua các bin phap, nhu: giü' gin v sinh rnOi 
tru'O'ng noi lam viêc tuân thu các hitn pháp phOng, each ly theo yêu câu cUa co 
quan chuc näng dOng thai, tIch circ tuyCn truyCn, vtn dng ngu'O'i than, gia dinh 
và ngu'Oi dan da phuong noi cu trü nàng cao ' thirc. trãch nhim cOa mi ngu'O'i 
trong vic nâng cao sirc khOe bàn than. tir phang ngira djch bênh viêm duO'ng ho 
hap cap do chàng rnOi Covid-19. tránh lay Ian trong cong  dOng. 

SO Van hóa, The thao và Du lch thông báo den don v, da phuong biCt 
dC triCn khai thu'c hiën. 

Tràn trpng./. 

!Vo'i u/ia,,: 
- Nb u trCn: 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Ban Giáni dôc SO (bOo cOo): 
- TT HL&TD TDTT; 
- Bô môn: Taekwondo, Karate, Vovinarn: 
- LIFU: VT QLTDTT. 

KT. CLAM DOC 
PHO CLAM DOC 
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