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HUYỆN HỮU LŨNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /UBND-VH Hữu Lũng, ngày      tháng 3 năm 2021 
V/v tăng cường các biện pháp an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19, 

thực hiện nếp sống văn minh trong 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

 

 

   

Kính gửi:  

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.  

  

 Thực hiện Công văn số 317/UBND-KGVX ngày 20/3/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện 

nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.  

UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hoá và Thông tin, UBND các xã, thị trấn 

theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, 

UBND huyện về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; triển khai quy trình 

phòng, chống dịch trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an 

toàn COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 

09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Chỉ đạo các Ban Quản lý di tích trên địa bàn xây dựng và tổ chức thực 

hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng, chống dịch cho khách du lịch; 

người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao; khách tham quan di tích, danh lam 

thắng cảnh; người tham gia lễ hội. Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện 

pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; yêu cầu Nhân dân thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn 

- Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế tại các điểm du lịch; di 

tích, danh lam thắng cảnh; nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; địa điểm tổ 

chức lễ hội. 

5. Xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp 

thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa 

phương.  

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp kết quả, báo cáo UBND 

huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu. 



 

UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan liên quan nghiêm túc triên khai các nhiệm vụ trên./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 
- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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