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              Kính gửi: 
 

- Các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch  

trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh;  
 

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị 

tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ 

đạo của Trung ương và của tỉnh. Thường xuyên thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y 

tế. Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, 

đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh, sử dụng mã QR-code theo quy 

định của các cấp chính quyền và cơ quan y tế, thực hiện quét mã QR-code khi 

được đề nghị. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

trong nhà, ngoài trời đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 và 

theo đúng quy định tại mục 1.7 (Kế hoạch 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh). 

2. Thanh tra Sở: Tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch phối hợp liên ngành 

công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; kịp thời phát hiện hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vị 

phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao 

và du lịch. 

3. Bảo tàng; Thư viện; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; cơ sở, địa 

điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; thi đấu thể dục, thể thao 



- Hoạt động trở lại bình thường, nhưng không quá 50% công suất, chỉ đón 

khách, người tham gia đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 qua 14 ngày hoặc 

đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính 

còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

Trung ương và của tỉnh; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; quét mã QR đối với 

người đến hoặc lập danh sách để quản lý. 

4. Ban quản lý di tích tỉnh: Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

hoạt động trên địa bàn tỉnh bảo đảm tại cùng một thời điểm có không quá 30 

người hoặc 100 người đối với trường hợp người tham gia đã tiêm đủ liều vắc xin 

phòng Covid-19 qua 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng. 

5. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch 

- Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ vũ trường, karaoke, quán bar. 

Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu trách nhiệm đối với việc triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh 

doanh lữ hành: Hoạt động không quá 50% công suất, chỉ đón khách, người tham 

gia đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 qua 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 trong vòng 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực 

trong vòng 72 giờ. 

Các đơn vị kinh doanh lữ hành khi tổ chức đón khách ngoài tỉnh vào 

Hưng Yên tham quan, du lịch cần lưu ý tuân thủ các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình và chấp hành nghiêm chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh 

về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kg; 

Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: QLDL, VT. 
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