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                    Kính gửi: 

 

 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Công văn điện số 1102/CĐ-TTg  ngày 23/8/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên toàn quốc và Công văn số 2033/UBND-KGXV ngày 29/8/2021 

của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, để 

đảm bảo an toàn, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt 

trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc 

Sở phối hợp chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng 

cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 

2033/UBND-KGXV ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh trong các hoạt động 

chính trị, kinh tế- xã hội nói chung, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói 

riêng. 

 - Chỉ đạo dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện đông người không cần thiết, 

biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; hoạt động đón khách tại cơ sở tôn giáo, 

tín ngưỡng; hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, chiếu phim, yoga, 

gym, khu vui chơi giải trí… trên địa bàn quản lý. 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng 

ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 

4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 2033/UBND-KGXV ngày 29/8/2021 

của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 



- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như dừng 

các hoạt động lễ hội, sự kiện đông người không cần thiết, biểu diễn nghệ thuật, 

thi đấu thể thao; hoạt động đón khách tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các cuộc 

họp chưa thật cần thiết; hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, chiếu 

phim, yoga, gym, khu vui chơi giải trí… 

- Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là; bố trí 50 % cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

tại cơ quan, 50% làm việc trực tuyến tại nhà. Không tụ tập quá 10 người bên 

ngoài công sở, trụ sở, bênh viện, trường học. Quán triệt cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động tạm thời không ra khỏi tỉnh, người đứng đầu các đơn vị 

chịu trách nhiệm trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động tại đơn vị mình. 

- Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp 

hành nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không 

tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế, đeo khẩu trang  bắt buộc khi ra khỏi nhà, 

khi tiếp xúc với người khác; cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. 

- Thông tin đầy đủ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

đơn vị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế và thường xuyên cập nhật thông tin tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên 

các phương tiện thông tin đại chúng.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp 

triển khai thực hiện./. 
 

 

 Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (để báo cáo); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Lưu: VT, QLDL. 
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