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S: /BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 nám 2020 

BAO CÁO 
TInh hInh thirc hin cong tác phông chng djch Covid-19 

Thtrc hin Cong van sê 2041-CV/BTGTU ngày 14/02/2020 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh ñy ye vic báo cáo tInh hInh thirc hin cOng tác phông, chong 
djch Covid-19, Só Van boa, The thao và Du ljch tiêp tiic báo cáo nhu sau: 

1. Cong tác lãnh dio, chi dio trin khai thirc hin 

Thirc hin Cong din cüa Thu ti.rng ChInh phü, B Van hóa, Th thao và 
Du ljch, Tong ciic Du 1ch và chi dto cUa Uy ban nhân dan tinh ye vic phông, 
chông djch Covid-19, S Van hóa, The thao và Du ljch tiêp tçic ban hành VAn 
bàn gui Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Ban Quán l các Khu du ljch 
tinh; các sâ, ban, ngành lien quan; các phOng chuyên mOn, dan vj s1r nghip trirc 
thuc Sâ; các doanh nghip, ca si kinh doanh du ljch; các Cong ty lt hành trên 
da bàn tinh, trong do tp trung tuyên truyên, quán trit sâu rng và chi dao  thirc 
hin nghiêm tue Cong din cüa Thu tuàng ChInh phU, Bo VAn hóa, The thao và 
Du lich, Uy ban nhân dan tinh, Tong ciic Du ljch ye vic day manh  phOng, 
chong djch Covid-19 và duy trI các hot &ng du ljch và giái pháp khôi phi.ic 
tang trueing khách sau khi kêt thic djch, dam bão an toàn cho ngui lao dng và 
cong dông trong th?ñ gian diên ra djch bnh, kiêm tra khai báo y tê tti ca s0 luu 
trü du ljch (co biêu tong hcip các Van ban gi'i kern theo,). 

2. Kt qua thi'c hin 

Sâ VAn boa, Th thao vá Du ljch phi hçip vi Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phô chi dao  PhOng VAn hóa - Thông tin, Trung tam VAn boa, 
Truyên thông và The thao tiêp tiic truyên truyên và 4n dng toân dan tham gia 
phông, chông djch Covid-19, ciii the: 

- Tip tiic tuyên truyn b&ng xe km dng và trên h tMng ba dài cUa cac 
xã trên dja bàn tinh. 

- TAng cithng các cçlm bang zôn, khu hiu tuyen truyn trên dja bàn trung 
tam các huyn, thành phô. 

- Thanh tra Sâ VAn hóa, Th thao và Du ljch tip tc phi hqp vOi các 
phông, ban chuyên mOn tiên hành kiêm tra các di tIch ljch su - van hóa, dê ngh 
các Ban quán l di tIch thrc hin nghiêm chi dio cüa ChInh phü, B VAn 
hóa,Thê thao và Du ljch, Uy ban nhân dan tinh và cüa ngành ye yic phông, 
chông djch Covid-19. 

- Chi dao  các phOng chuyên mOn, dan vj sir nghip trirc thuc Sâ tang ciiOng 
các bin pháp phông, chông djch Covid-19. 



Noi nhân: 
- Ban Tuyên Giáo Tinh üy (báo cáo); 
- Länh dao S&; 
- Luu VT, QLDSVH. 
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3. Nhim vt.i trong thôi gian tip theo 

Tip tiic phi hqp cht chê v&i Uy ban nhân dan các huyn, thành ph và 
cac cci quan lien quan tang cu&ng cong tác tuyén truyên các biên pháp phông, 
chông djch Covid-19. 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch trân trng báo cáo.!. 



BIEU TONG HQ'P 
TInh hInh trin khai thiuc hin cong tác phông, chng djch Covid-19 

(Kern theo Báo cáo so' /BC-SVHTTDL ngày 20/3/2020) 

STT TEN VAN BAN 
NGAY, THANG, 

NAM BAN HANH 
VAN BAN 

TRiCH YEU NO! DUNG GHI 
CHU 

1 Cong van s 48/S VHTTDL-VP Ngày 30/01/2020 
V vic tang cuing kim soát, phông, chng djch 
bnh viêm du?ng ho hp cap do chüng mói cüa 
virüt Corona gay ra 

2 Cong van s 51/SVHTTDL-QLVH Ngây 01/02/2020 
V vic tuyên truyn phông, chng djch bnh 
viêm duèng ho hap cp do chüng mOi cüa virüt 
Corona gay ra 

3 Cong van s 64/SVHTTDL-QLVH Ngày 04/02/2020 
V vic tuyên truyn phông, chng djch bnh 
müa Dông Xuân 

4 Cong van s 57/S VHTTDL-QLDL Ngày 04/02/2020 V vic tang cixông phông, chng djch bnh viêm 
di.thng ho hap cp do chüng rnth cüa virüt Corona 

5 Cong van s 69/S VHTTDL-QLDL Ngây 06/02/2020 V vic trin khai các bin pháp phông, chng 
djch bnh viêm dithng ho hp cp 

6 Cong van s 70/SVHTTDL-QLDSVH Ngày 07/02/2020 

V vic tang cu&ig phông, chng djch bnh viêm 
ththng ho hap cp do chüng mói cüa virüt Corona 
gay ra trong hoat dng 1 hi, di tIch ljch sir - van 
hóa, danh lam thng cãnh 

7 Cong vAn s 74/S VHTTDL-QLDL Ngày 10/02/2020 V vic cách ly phông, chng djch di vOi các 
trii&ng hçp nhp cAnh ti.'r Trung Quc 

8 Cong vAn s 11 4/SVHTTDL-QLDL Ngày 24/02/2020 V vic duy trI các hoat dng du ljch và giAi pháp 



khôi phiic tang trtthng khách sau khi kt thüc 
dich Covid- 19 

9 Cong van sO 136/SVHTTDL-VP Ngày 28/02/2020 V vic d.y manh  phông, cMng djch Covid-19 

10 Cong van s 145/SVHTTDL-QLDL Ngày 03/3/2020 V vic dam bâo an toàn cho ngithi lao dng và 
cong dng trong thñ gian din ra djch Covid-19 

11 Cong van s 146/SVHTTDL-QLDL Ngáy 03/3/2020 V vic d.y mtnh phông, chng djch Covid-19 

12 
Cong van so 186/S VHTTDL-VP Ngây 16/3/2020 

V vic tang cu?ing các bin pháp phông, chng 
dich Covid-19 

13 Cong van s 189/S\THTTDL-QLDL Ngày 18/3/2020 V vic tuyên truyn, 4n dng toàn dan tham gia 
phông, chng djch Covid-19 

14 Cong van s 194/SVHTTDL-QLDL Ngây 03/3/2020 V vic kim tra khai báo y t ti co sâ km trü du 
ljch 
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