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V/v khẩn trương thực hiện biện pháp
đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố;
Thực hiện Công văn số 3708-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy về việc
triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện
các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện Công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND
tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Tiếp theo Công văn số 708/SVHTTD-VP ngày 31/3/2020 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
Covid-19.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Trung
tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các
đơn vị có liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ
0 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19.
2. Tết Chol Thnam Thmay của đồng bào Khmer năm 2020 diễn ra trong
tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp, đề nghị các đơn vị
có liên quan tuyên truyền, vận động các Chùa Khmer, đồng bào Khmer không tổ
chức các lễ hội, các hoạt động tập trung đông người tham gia để bảo đảm phòng,
chống dịch bệnh Covid-19; Không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc mừng các cơ
sở tôn giáo, các ban quản lý di tích mà có hình thức chúc mừng phù hợp; đồng
thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành
y tế như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn.
3. Tuyên truyền, vận động để nhân dân tạm dừng việc tổ chức cưới, hỏi,
sinh nhật, đầy tháng, cũng như các hoạt động khác để tránh tập trung đông
người. Trong trường hợp bất khả kháng như việc tang thì vận động nhân dân tổ
chức quy mô nhỏ của gia đình với những thành viên cần thiết, số lượng người

tham gia thực sự hạn chế, đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.
4. Toàn Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung tuyên truyền, vận
động nhân dân cũng như toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
của Ngành nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Trên đây là nội dung về việc khẩn trương thực hiện biện pháp đảm bảo
phòng chống dịch Covid-19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
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