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   Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở    

 Thực hiện văn bản số 36/UBND-VX1, ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường phòng, chống dịch bện Covid-19. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc 

Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ, tình thình thực tế chủ động thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,UBND 

tỉnh và Ban Chỉ đạo UBND tỉnh; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 

01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; quán triệt tinh thần cảnh giác 

chống dịch ở mức cao nhất; tuyệt đối không chủ quan, lơ là. 

- Xây dựng, đề xuất nội dung nhiệm vụ triển khai chương trình công tác năm 

2021 gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phòng Quản lý Du lịch: Tiếp tục hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý nhà 

nước tới hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển du lịch, 

hoạt động cơ sở lưu trú trên trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định.  

- Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan Xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo an toàn, phù 

hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Trung tâm văn hóa tỉnh: Tăng cường thông tin tuyên truyền các biện pháp 

phòng chống dịch Covid - 19, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân chủ 

động phát hiện, thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp nhập cảnh 

trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch.  

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thể hiện ý thức, tinh thần 

trách nhiệm; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

khuyến nghị của Bộ Y tế . 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(b/c); 

- GĐ, CPGĐ Sở; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

K.T GIÁM ĐỐC 
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Dương Quang Ứng 
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