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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-VH Hữu Lũng, ngày      tháng 01 năm 2022 

V/v triển khai các biện pháp đảm bảo 

đón tết, vui xuân Nhâm Dần 2022 vui 
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 

 

   
 

Kính gửi:   

 - Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 53/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 12/01/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp chỉ đạo triển khai các biện pháp 

đảm bảo đón tết, vui xuân Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ cụ thể sau:  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị 

trường số 4, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn 

giáo, các di tích và danh lam thắng cảnh; các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du 

lịch, dịch vụ du lịch và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn chủ động xây 

dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch; phương 

án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp…trong dịp Tết Nguyên đán, nhằm 

ngăn chặn kịp thời các hoạt động, dịch vụ trái phép; các hoạt động lợi dụng lễ hội, 

tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi, làm mất trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo bình ổn 

giá và chất lượng các dịch vụ để nhân dân, du khách được đón Tết, vui xuân lành 

mạnh và an toàn.  

2. UBND các xã, thị trấn ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ban quản 

lý di tích, các tổ chức, cá nhân liên quan tạm dừng các hoạt động tổ chức lễ hội 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tăng cường tổ chức các hình thức tuyên 

truyền và tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ 

thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, văn bản chỉ đạo của UBND các cấp, quy định của ngành y tế trong công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết thực hiện đảm bảo thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trước khi tổ chức các hoạt 

động tại các di tích và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch dịp Tết Nguyên đán 

Nhân Dần trên địa bàn gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) 

tổng hợp, theo dõi, nắm tình hình để có biện pháp chỉ đạo. 

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch theo Văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.  
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn chủ động hướng dẫn 

các biện pháp phòng, chống dịch trong việc cưới, việc tang, tảo mộ, mừng thọ; tổ 

chức ngày lễ, ngày kỷ niệm; các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm đảm bảo phù hợp với 

quy định của ngành y tế tại địa bàn theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.  

4. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật của người dân nhằm 

thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế; thường xuyên cảnh báo người dân không 

chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; cung cấp thông tin đầy đủ, 

kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết trong 

trạng thái bình thường mới.  

5. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an huyện tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, lễ hội 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết, vui xuân 

lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục tập quán, truyền 

thống văn hóa của dân tộc và tình hình dịch bệnh Covid-19 của từng địa phương.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và 

xây dựng báo cáo về tình hình triển khai các biện pháp đảm bảo đón tết, vui xuân 

Nhâm Dần 2022 trên địa bàn về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện) trước 15 giờ ngày 14/02/2022 hoặc khi có yêu cầu đột xuất để tổng hợp 

báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh theo quy định./.   

(Các văn bản liên quan gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTT&DL tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (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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