UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________________________________
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Số: 330 /SVHTTDL-QLVHGĐ
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 01 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Công điện số 860/CĐ-CTUBND ngày 30/4/2021 của của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên
môn, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ: karaoke, vũ
trường, game, quán bar, massage, khu vui chơi giải trí, cơ sở tín ngưỡng, tôn
giáo, các lễ hội, hoạt động, sự kiện đông người. Tuyên truyền, vận động nhân
dân thực tốt nếp sống văn minh, các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid19 theo hướng dẫn của ngành Y tế, nhất là thực nghiêm yêu cầu 5k, trong
việc cưới, việc tang.
2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm chỉ
đạo công tác phòng, chống dịch của Chủ tịch UBND tỉnh; yêu cầu cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động thực đầy đủ các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế. Khuyến cáo cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi thăm quan, du lịch ngoài
tỉnh, nhất là trong dịp nghỉ lễ. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động đã đi thăm quan, du lịch, khi về tỉnh phải khai báo y tế, tự theo dõi
sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch theo quy định.
3. Thanh tra Sở chủ động, phối hợp tích cực với các ngành chức năng tăng
cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại
các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, các di
tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Như trên;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng VH & TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.
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