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Số:        /SVHTTDL-QLVH 
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

  

 

Tuyên Quang, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Các Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa,       

Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố. 
 

  
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2183/UBND-

KGVX ngày 05/7/2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Văn bản số 2268/UBND-KGVX ngày 

10/7/2021 về tăng cường giám sát, quản lý người đến và trở về tỉnh từ vùng có 

dịch COVID-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

(tại mục kính gửi) thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tạm dừng các chuyến thăm quan, 

du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết khác đến Thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang có diễn biến phức tạp về dịch bệnh 

COVID-19. Đồng  thời vận động người thân đang ở Thành  phố Hồ Chí Minh và 

các vùng đang có dịch không về tỉnh trong giai đoạn hiện nay.  

Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế khi đi ra ngoài tỉnh và khi trở về 

tỉnh, đặc biệt đã từng đi đến các khu vực có dịch, đối với những người từ Thành 

phố Hồ Chí Minh về địa phương trong vòng 14 ngày (từ sau ngày 20/6/2021 đến 

nay) phải thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K, tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 

ngày tại nhà,… không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chủ động phối hợp 

với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.  

3. Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa,       

Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để 
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xảy ra việc cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ 

quan, đơn vị mình lơ là, chủ quan, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (thưc hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo);; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố (ph/hợp chỉ đạo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVH(Huy) 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Âu Thị Mai 
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