Thc hin Ch th 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 ca Th tng Chính ph v vic tng cng các bin pháp
phòng, chng trc các din bin phc tp mi ca dch bnh viêm ng hô hp cp và Công in s 393/CBVHTTDL ngày 31/01/2020 ca B trng B Vn hóa Th thao và Du lch, v vic phòng, chng bnh
viêm ng hô hp cp do chng mi ca vi rút Corona gây ra trong hot ng l hi, di tích, UBND TP à
Nng ã có vn bn ch o và yêu cu tm dng t chc các l hi (k c các l hi tôn giáo) cha khai mc trên a
bàn thành ph.
Theo ó, UBND thành ph ã yêu cu tm dng t chc các l hi (k c các l hi tôn giáo) cha khai mc trên a
bàn thành ph; Trong trng hp c bit, S Vn hóa, Th thao ch trì, phi hp vi các c quan liên quan tham mu
UBND Thành ph báo cáo xin ý kin ca Th tng Chính ph.
i vi các l hi ã khai mc, phi gim quy mô, thi gian t chc, gim các hot ng trong l hi, hn ch t chc các hot
ng tp trung ông ngi tham gia, bo m các iu kin v phòng, chng dch bnh theo hng dn ca ngành Y t.
Yêu cu ngi dân phi eo khu trang khi tham gia các hot ng ti l hi, di tích và hn ch tham gia các hot ng
du xuân, l hi.
UBND thành ph giao S Vn hóa, Th thao ch trì theo dõi, cp nht, thng xuyên báo cáo và ch ng tham
mu UBND thành ph các vn liên quan n công tác l hi…; giao S Ni v (Ban Tôn giáo thành ph) làm
vic, thông tin n các t chc tôn giáo, c s tín ngng trên a bàn thành ph trin khai thc hin các yêu cu trên.
Liên quan n vn này, t chiu ngày 26/01/2020, nhm mng 2 Tt Canh Tý, Giáo x Chính Tòa ti qun Hi
Châu ã ra thông báo tm dng ón khách ti Nhà th Chính Tòa trc các lo ngi v dch bnh viêm ng hô hp
cp do chng virus corona gây ra, ng thi hng dn giáo dân thc hin mt s bin pháp nh: trong các Thánh l,
giáo dân rc l trên tay thay vì trên ming; ngi có triu chng st và ho không nên d l… Thi gian m ca li s
c Giáo x Chính tòa thông báo sau trên website ca nhà th.
Ngoài ra, hin nay i vi l hi ình làng Túy Loan thuc xã Hòa Phong, huyn Hòa Vang- mt l hi vn hóa
truyn thng hng nm, d kin din ra vào ngày 3 và 4/2 (mng 9 và 10 tháng Giêng), a phng ch t chc mi
phn l vi nghi thc T c truyn vào chiu mng 9; còn các hot ng phn hi nh tôn vinh các làng ngh th công
truyn thng, ua ghe, trò chi dân gian... d kin din ra vào ngày mng 10 ã tm dng./.
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