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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
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Số: 1709 /SVHTTDL-VP

Điện Biên, ngày 25 tháng 8 năm 2020

V/v tiếp tục tăng cuờng triển khai các hoạt
động phòng, chống dịch bệnh covid-19

Kính gửi:

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB.

Thực hiện Văn bản số 2452/UBND-KGVX, ngày 21/8/2020 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu
các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị cơ sở và đề nghị các tổ chức chính
trị - xã hội thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa
phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Các phòng, đơn vị
- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg
ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 1212/UBNDKGVX, ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện
Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số
2158/UBND-KGVX, ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về tiếp tục đẩy
mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và
của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không được chủ quan, lơ
là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như:
+ Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) thuộc phòng, đơn vị quản lý và người thân, nhân dân không tập trung đông
người tại các địa điểm công cộng, hạn chế di chuyển khi không cần thiết; yêu
cầu thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 01m giữa người với
người tại các địa điểm công cộng; không tụ tập nhiều hơn 30 người ngoài các
công sở, trường học, bệnh viện; khuyến cáo mọi người khai bảo y tế điện tử tự
nguyện.
+ Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ
chưa cần thiết, như: Dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân
vận động, các tụ điểm vui chơi giải trí, ...
+ Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao,
sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động, nhà luyện tập,
nhà thi đấu và các sự kiện lớn chưa cần thiết đến khi có thông báo tiếp theo.
+ Tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng,
chống dịch, xử lý nghiêm các cá nhân lơ là, vi phạm quy định về phòng, chống
dịch (như không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang...). Thủ trưởng các
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phòng, đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.
2. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa: Thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn
bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND
tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 lên Cổng thông tin điện tử của Sở. Tham
mưu chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động CBCCVC-LĐ
và nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, NCOVL, thực hiện nghiêm túc
các quy định về phòng, chống dịch bệnh, không ra khỏi nhà nếu thực sự không
cần thiết, xây dựng ý thức cộng đồng, đoàn kết, chung tay, góp sức cùng chính
quyền và nhân dân cả nước chiến thắng dịch bệnh.
3. Phòng Nghiệp vụ Du lịch: Tham mưu nội dung chỉ đạo các Khách
sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cơ sở lưu trú quản lý các đối tượng người dân, khách du
lịch đặc biệt những người đến từ vùng có dịch thực hiện khai báo y tế. Trường
hợp nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 yêu cầu thông báo
ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có các biện pháp xử lý kịp thời.
4. Phòng Nghiệp vụ TDTT: Tham mưu nội dung chỉ đạo tiếp tục dừng
các giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại sân vận động, nhà thi
đấu và các hoạt động TDTT khác trên địa bàn…
5. Văn phòng, Thanh tra Sở: Chủ trì thường xuyên theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra, tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình triển khai, thực hiện công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn Ngành; tham mưu hướng xử lý các
trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch (nếu có).
6. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn
viên, hội viên các tổ chức đoàn thể trong toàn Ngành: Gương mẫu, thực hiện
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; chủ động, tích cực tuyên
truyền vận động người thân và nhân dân nơi cư trú triển khai, thực hiện hiệu quả
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày
24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và của
UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nhận được Văn bản này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ
trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, các đơn vị cơ sở nghiêm túc triển khai thực
hiện, đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính trị phối hợp, vận động đoàn viên, hội
viên tham gia giám sát, thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.
Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo Sở (b/c);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, tp;
- Trung tâm VH-TT-TH các huyện, thị xã, tp;
- Các tổ chức chính trị - xã hội của Sở;
- Lưu: VT, VP.
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