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ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   44  /UBND-KGVX Tuyên Quang, ngày  08  tháng 01 năm 2021 
 

V/v triển khai các biện pháp an toàn  

phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực  

văn hóa, thể thao, du lịch 

 

 

 

      

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2020 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Văn bản số 5050/BVHTTDL-VHCS ngày 31/12/2020 về việc triển khai các biện 

pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

(Có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  

- Nghiêm túc triển khai quy trình phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh đã ban hành. 

 - Yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các 

hoạt động du lịch; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi công cộng; tham 

quan bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; tham gia lễ hội trên địa bàn 

tỉnh theo hướng dẫn của ngành y tế.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước tại các địa phương.  

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch, kinh 

doanh dịch vụ du lịch; các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; bảo tàng, 

Ban quản lý di tích danh lam thắng cảnh... áp dụng quy trình phòng chống dịch 

COVID-19 theo nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và của tỉnh.  



 

- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện việc 

đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trong tình hình mới; hướng dẫn các cơ 

sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19: 

+ Truy cập địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để đăng ký tài khoản theo 

hướng dẫn trên website; 

+ Đăng nhập hệ thống và thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-19 trong 

tình hình mới của đơn vị theo "Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú 

du lịch" có trong hệ thống. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trên các panô, bảng hướng dẫn, 

tờ rơi, loa phát thanh… cho nhân dân tại các điểm du lịch; bảo tàng, di tích lịch sử 

- văn hóa, danh lam thắng cảnh; các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; 

địa điểm tổ chức lễ hội.  

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tổ chức các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động, khách du 

lịch, người tham gia lễ hội, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, 

khách tham quan bảo tàng và các di tích lịch sử, di sản văn hóa...  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện biện pháp tạm ngừng tổ 

chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của 

Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, nguy 

cơ lây nhiễm trong cộng đồng (nếu có); giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời 

gian tổ chức lễ hội để đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh.  

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức 

thực hiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban 

nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp) báo cáo Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 29/01/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTT&DL;              (báo cáo)      

- Chủ tịch UBND tỉnh;      

- Các PCT UBND tỉnh;    

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Như trên (thực hiện); 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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