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V/v tiếp tục triển khai các 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 3697-CV/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy về tạm
dừng các cuộc họp, hội nghị đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
Thực hiện Công văn số 790/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh
về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
và Công văn số 3697-CV/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy về 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. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận
thiệt hại về kinh tế để phòng, chống dịch; xác định việc bảo vệ tốt nhất sức khỏe,
tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố
gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo
đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm
nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.
2. Áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người từ 00 giờ ngày
28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, gồm:
- Dừng tất cả các cuộc hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 01
phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh
viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa
điểm công cộng.
- Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở
lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa,
thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các hoạt động tại các di tích lịch sử,
văn hóa và danh lam thắng cảnh, bảo tàng, nhà truyền thống… trên địa bàn tỉnh.

- Đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ sau: Karaoke, mát-xa - xông hơi,
cơ sở bấm huyệt; cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, rạp chiếu
phim, quán bar, vũ trường, đại lý internet; điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
công cộng; phòng trà ca nhạc; câu lạc bộ hát với nhau; các cơ sở luyện tập gym,
thể dục thể thao, hồ bơi; điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.
3. Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh
phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực
tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính;
hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực
tuyến, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng.
4. Tuyên truyền, vận động để nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin
tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi người dân là một chiến sĩ
phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt
thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người; chỉ ra khỏi nhà trong
trường hợp cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng
cường tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp
thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là
đối với người cao tuổi, có bệnh nền.
Trên đây là nội dung về việc tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo
phòng chống dịch Covid-19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
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