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Số:  319 /UBND-VHTT 

 

 

Tràng Định, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

V/v Tăng cường thực hiện các biện pháp 

quyết liệt về phòng, chống dịch bệnh  

Covid -19 trong các hoạt động dịch vụ 

Văn hóa, TT và DL trên địa bàn huyện. 

 

 

  

  
 

                 Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyêṇ; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, Thị trấn; 

  

  

Thực hiện Công văn số 273/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 

của Văn phòng Chính phủ.   

Công văn số 275/UBND-KGVX, ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và 

hoạt động có tập trung đông người;  

Công văn số 1112/VP-KGVX, ngày 26/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc cung cấp thông tin, nhà hàng, cửa hàng, địa điểm du lịch, khu 

vui chơi giải trí...đang hoạt động. 

Công văn số 323/SVHTTDL-QLVH ngày 27/03/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. Về việc Tăng cường thực hiện các biện pháp 

quyết liệt về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong các hoạt động Văn hóa, 

Thể thao, Du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống lây chéo dịch bệnh Covid-

19 trong cộng đồng. UBND huyện Tràng Định  yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân, các cơ sở hoạt động kinh doanh 

dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện:  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 

Chỉ đạo thực hiện việc dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui 

chơi giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke, Bar-vũ trường, rạp chiếu phim; sân vận 

động, cơ sở kinh doanh dịch vụ tập luyện thể thao, massage, các cơ sở làm đẹp, 

nhà hàng, quán ăn và các điểm vui chơi giải trí khác trên địa bàn quản lý để hạn 

chế tối đa việc tập trung  đông người từ 0h00, ngày 28/3/2020 đến hết khi có 

thông báo mới. 
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Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành các văn bản chỉ 

đạo của cơ quan cấp trên về phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tham mưu xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc không chấp hành đúng theo sự chỉ đạo. 

- Chỉ đạo các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm thờ tự: Dừng tổ chức các 

nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng và hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên; không 

đón các đoàn khách ở các tỉnh, thành phố, đặc biệt từ các địa phương vùng dịch 

trong nước đến viếng thăm hoặc dâng lễ. 

- Chỉ đạo phối hợp thực hiện rà soát, thống kê đầy đủ thông tin các nhà 

hàng, khách sạn, cửa hàng, địa điểm du lịch, điểm hoạt động kinh doanh 

karaoke, bar- vũ trường, trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí; các sân vận động, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ tập luyện thể thao; cơ sở hoạt động tín ngưỡng, tôn 

giáo trên địa bàn quản lý, gửi về UBND huyêṇ  trước ngày 02/4/2020 để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh và gửi dữ liệu về Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia 

Phòng, chống dịch Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số: 1112/VP-KGVX, ngày 26/3/2020. 

Chủ trì chỉ đạo, phối hợp với  đội Kiểm Tra Văn hóa liên ngành và các 

đơn vị liên quan  thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên trong thời điểm diễn 

ra dịch, bệnh. Nếu tổ, chức cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm công tác phòng, 

chống dịch bệnh xử lý nghiêm và chịu trách nhiệm trước Pháp luật. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: 

Tiếp tục biên tập tài liệu, thu âm mới băng tuyên truyền về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 cung cấp cho cơ sở (Tài liệu tuyên truyền cần bám sát theo 

diễn biến tình hình dịch bệnh và các nội dung văn bản chỉ đạo mới hiện nay). 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các trạm truyền thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo diễn biến, tình hình mới hiện nay. 

 - Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng maket và triển khai in phóng, 

treo một số Pano, băng rôn tuyên truyền cổ động trực quan về phòng chống dịch 

bệnh Covid -19 tại một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn huyện. Ngoài ra chủ 

động cân đối thêm kinh phí hoạt động sự nghiệp của đơn vị để triển khai thực 

hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về phòng chống dịch bệnh covid -

19 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Tiếp tục tăng cường các hình thức tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh 

covid-19 như: Thông tin lưu động, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh; in 

phóng, treo các pano, băng rôn truyền tuyền cổ động trực quan trên đường phố; 

in ấn, cấp phát tời rơi, tờ gấp tuyên truyền và các hình thức tuyên truyền khác.  

+ Tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu 

trang tại nơi công cộng. Dừng tổ chức các hoạt động hội họp, các hoạt động 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; thực hiện khoảng cách tối thiểu 

2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. 
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+ Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

các tầng lớp nhân dân, các gia đình điều chỉnh lùi thời gian tổ chức lễ cưới, tiệc 

cưới đến khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hoặc dùng hình thức báo hỷ thay cho 

mời dự lễ cưới, tiệc cưới. Đối với đám tang: tuyên truyền, vận động gia đình tổ 

chức rút ngắn về thời gian và gọn các nghi lễ thủ tục; tuân thủ đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh covid -19 tại địa điểm tang lễ. 

+ Tuyên truyền tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid – 19; nhất là tuyên truyền hạn chế việc di chuyển của người dân đến các 

địa điểm, địa phương là khác đang có dịch. Tuyên truyền thực hiện khai báo sức 

khỏe y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế..v.v.. 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc 

không chấp hành các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên trong việc tổ chức và 

kinh doanh hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn quản lý.  

3. Các Phòng, Ban, Ngành đoàn thể, Cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

Thông báo và theo dõi, nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại cơ quan và 

nơi cư trú, đảm bảo vệ sinh cơ quan; trang bị sẵn nước sát khuẩn, khẩu trang tại 

phòng tiếp công dân, phòng họp và các vị trí dễ sát, sử dụng. 

- Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; chấp hành nghiêm túc 

các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc cưới, việc tang và không tham gia các 

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tập trung đông người.  

Thưc hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả hơn 

nữa các biện pháp phòng, chống Covid-19; kiên trì các nguyên tắc: ngăn chặn, 

phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều chị khỏi. Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác truyền về các biên pháp phòng, chống lây chéo dịch bệnh trong cộng 

đồng, thực hiện dãn cách xã hội.  

4. UBND các xã, thị trấn  

Chỉ đaọ cán bô ̣phu ̣trách Phối hợp với các cơ quan có chức năng liên quan 

rà soát, thống kê dữ liệu thông tin các nhà hàng, Nhà nghỉ, địa điểm du lịch, 

điểm hoạt động kinh doanh karaoke, trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí; các 

cơ sở kinh doanh tập luyện thể thao, cơ sở masage, làm đẹp, nhà hàng, quán ăn 

và các điểm vui chơi, giải trí khác có tụ tập đông người, cơ sở hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quản lý gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin  

huyện  trước ngày 02/04/2020 để tổng hợp, báo cáo BCĐ phòng chống dịch 

Covid-19 của huyện và tỉnh. 

Trong thời điểm bùng phát dịch, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh văn hóa  đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết các 

công việc kịp thời không để chậm trễ ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 
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- Thường xuyên bám sát tình hình tại cơ sở để có sự phối hợp, đôn đốc 

triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh 

Covid -19 trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn. 

UBND Tràng định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cơ 

sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, VHTT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Quốc Toản 
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