
UBND TTNH TUYEN QUANG CONG HOA XA HO! CHU NGHIA \TIT NAM 
S€% VAN HOA, THE THAO Dc 1p - Tir do - Htnh phñc  

vA DU LICH 

Sii: /BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 26 tháng 3 nám 2020 

BAO CÁO 
• • • F A A Tinh hinh thi hanh phap Iut phong, chong d!ch  Covid-19 

Th?c hin ni dung Van bàn so 815/UBND-NC ngày 24/3/2020 cUa Uy 
ban nhân dan tinh v vic tang cumg theo dôi tInh hInh thi hành pháp lut trong 
phOng, chng djch Covid- 19, Si Van hóa, Th thao và Du ljch báo cáo nhu sau: 

I. Cong tác lãnh dio, chI dto triên khai thirc hin 

Thrc hin chi dto cüa Thu tung ChInh phü, B Van hóa, Th thao va Du 
ljch, Tng c11c Du ljch và Uy ban nhân dan tinh v vic phOng, chng dich 
Covid-19, Sâ Van boa, Th thao và Du ljch can cü theo chüc näng, thim vu 
duqc giao dã tang cuO'ng t chcrc theo dôi thi hành pháp lu.t trong linh virc 
phOng, chng bnh truyn nhim trong do có djch bnh Covid- 19. Chi dao  các 
phOng chuyên môn, dan vj sir nghip thuc S& tp trung tuyên truyn, quán trit 
sâu rng và thiic hin nghiêm tiic các quy djnh cUa pháp 1ut, chi dao  cüa cp trên 
v phOng, chng bnh truyn nhim, dam bào an toàn cho ngithi lao dng và 
cong dng trong thyi gian din ra djch bnh. 

A II. Ket qua thiyc hiçn 

1. Tlnh hlnh ban hành van ban triên khai 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch dã kjp th?yi trin khai các van bàn chi dao 
cüa cAp trên v phOng, chông djch bnh Covid- 19, ci,j th dn tháng 3/2020 ban 
hành 17 van bàn gui Uy ban nhân dan các huyn, thành ph; các sâ, ban, ngành 
lien quan; các phOng chuyên môn, dan vj sir nghip trirc thuc S&; các doanh 
nghip, ca sâ kinh doanb du ljch, các cong ty lU hành trên dja bàn tinh (co bku 
tdng hctp gi kern). 

2. TInh hInh bão dam các diêu kin cho thi hành pháp 1ut 

- TInh kp th?i, dAy dü và hiu qua cüa boat  dng tuyên truyn, ph bin 
pháp lut: Hoat dng tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp lut cüa ngành duçic 
tin hành thuOng xuyên, lien tiic, barn sat vâi nhim vii duçic giao và duçic thirc 
hin dixâi nhiu hInh thüc nhu: Tuyên truyn thông qua boat dng cüa các di 
tuyên truyn lixu dng, di chiu bOng luu dng; h thng ba dài cüa các xâ trên 
da bàn tinh; dtt bang hu&ng dn each phOng, chng djch Covid- 19 do S& Y t 
cung cAp tai  cüa ra vào cüa ca quan, dan vj thuc S&; thông qua cuc hçp giao 
ban hang tuAn, tháng tai  cci quan, dan vj; tin bài trên Dc san ho.c dang tài ni 



dung các van bàn pháp 1ut len trang thông tin din tir cüa Sâ,... trong do tp 
trung tuyên truyn mt s ni dung chü yu sau: Chi thj s 13/CT-TTg ngày 
11/3/2020 cUa Thu tuâng ChInh phü v vic tip tiic d.y mtnh phOng, chéng djch 
Covid-19 và Chi thj so 03/CT-UBND ngày 11/3/2020 cüa Chu tjch Uy ban nhân 
dan tinh v tang cithng các bin pháp phOng, chng djch Covid-19, các quy djnh 
cüa Lu.t Xir 1 vi phtm hành chInh và các quy djnh cüa pháp lust có lien quan; 
4n dng nhân dan chp hành nghiêm quy djnh v thirc hin np sng van minh 
trong vic cuâi, vic tang, khuyn khIch t chirc trong phm vi gia dInh và thrc 
hin nghiêm các khuyn cáo cüa B Y t v phOng, cMng djch... Qua do, nâng 
cao nh.n thüc và thüc ch.p hành pháp 1ut cUa cong chüc, viên chirc, ngui lao 
dng thuc phm vi quán 1 và nhân dan v phOng, chng bnh truyn nhim gop 
phtn nâng cao chit lucmg và hiu qua cUa cOng tác quãn l nhà nuâc. K& qua cii th: 
Dn tháng 3/2020, 1am mâi và thay dôi ni dung 47 clim c dng; treo 705 krot 
bang rOn, khu hiu; biên tp 18 chuang trInh thông tin; thirc hin 480 bui tuyên 
truyn. Các di tuyên truyn lu'u dng tp trung tuyên truyn, ph bin các bin 
pháp phOng tránh djch Covid- 19 trén dja bàn tinh. 

- Phân cong cong chüc chU trI, phi hcp vOi các phông chuyên mOn, dan vi 
thuc Sâ và các ccr quan, t chirc cO lien quan theo dOi tInh hInh thi hành pháp 
lut v phOng, chng djch Covid-19. 

3. TInh hInh tuân thu pháp 1ut 

- TInh hInh tuân thu pháp 1ut cUa cci quan nha nuâc có thm quyn: 
Thanh tra S& VAn hóa, Th thao và Du ljch tIch c1rc phi hqp vâi các phOng 
chuyên mOn và dan vj có lien quan tin hành kim tra các di tIch ljch sü — vAn 
boa, d nghj các Ban Quán l di tIch, Ban quàn l 1 hi thirc hin nghiêm chi 
dao cUa ChInh phü, B VAn hóa, Th thao và Du ljch, Uy ban nhân dan tinh v 
phông, chng djch Covid-19. Den tháng 3/2020, Thanh tra Sâ t chi'rc kim tra 
18 l hi, di tIch; 05 co si hoat dng van hóa và kinh doanh djch vi van hóa, th 
thao, du ljch và quâng cáo trên dja bàn Tuyên Quang. 

- TInh hInh tuân thu pháp lut cüa t chüc, cá nhân: 

+ Cong chüc, vien chi'rc và ngithi lao dng thuc thm quyn quan l cña 
S VAn hóa, Th thao và Du ljch ch.p hành nghiêm các quy djnh v phOng, 
chng djch bnh nhii: KhOng tii tp ncii dông nguôi, deo khu trang ti cong 
cong; tir giác, chu dng, trung thirc trong khai báo y t; tham gia giám sat vic 
khai báo y t tii khu dan cu, giüp co quan chirc näng kjp thñ phát hin nhftng 
triz?mg hqp khOng khai báo hoc kbai báo không trung thirc; thirc hin khai báo y 
t toàn dan theo huO'ng din cüa Ban Chi dio Quic gia phOng, chng djch bnh 
Covid-19 và cüa B Y ta... 

+ Các ca sà kinh doanh djch vi1 van hOa, th thao và du ljch trin khai thirc 
hin các hott dng theo huàng dn và dung quy djnh nhu: V sinh, khir trüng tti 
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các Ca sâ km trü du ljch, phuang tin 4n chuyn khách du ljch, các khu, dim du 
ljch, nhâ hang phçic v11 khách du ljch và ca s& vui choi giâi trI trên dja bàn tinh 
theo khuyn cáo và yêu cu cüa ca quan chüc näng. Các khách san,  ca s km trü 
du ljch có phirnng an phông, chng djch bnh, thumg xuyen theo dôi sue khöe 
cUa khách luu trü, phi hçip chat chë vâi Ca sâ y t dja phuxmg d phông, chng 
djch bnh cho khách du ljch; thông tin kjp thôi dn Co quan chüc näng khi có du 
hiu b.t thithng lien quan dn djch bnh; phát ba tuyên tuyn các bin pháp 
phông tránh. Các doanh nghip 1ir hành hüy các tour, chuong trInh du ljch có 
doàn khách du ljch dn các tinh, thành ph dang có djch, có nguôi mc bnh 
djch; không don khách du 1jcht'r vüng có djch vào Tuyên Quang. Các quán bar, 
karaoke, rap  chiu phim, san bong dá, phOng tp gym trén dja bàn tinh tam  thai 
ngrng hoat  dng... 

- Dánh giá chung v kt qua theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut trong 11th 
vrc quán 1 nhà nuc: Sâ Van hOa, Th thao và Du ljch dã chU dng barn sat, 
thiRing xuyên theo dOi, cp that  thông tin, thirc hin nghiêm chi dao  cüa cp trén; 
kjp thyi tuyên truyn, ph bin các quy djnh cUa pháp 1u.t cfing nhu huàng dn 
cong chüc, viên chüc, ngui lao dng và nhân dan trong phOng chng djch bnh 
Covid-19. Dn tháng 3/2020, S& Van hóa, Th thao và Du ljch không có trithng 
hçp bj xü 1 v vi phm các quy djnh phOng, chng beth truyn nhim và tung 
tin khOng chInh xác, trung thirc v djch bnh. 

Si Van hOa, Th thao và Du ljch trân trng báo cao./. 

Noi nhmn: GIAM DOC 
- Sâ Tr pháp; 
- Lãnh dao Sâ; 
- Liru: VT, TCPC. 

Au Thj Mai 
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BIEU TONG HVP 
TInh hInh trin khai thyc hin cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 

(Kern theo Báo cáo s /BC-SVHTTDL ngày 2 6/3/2020 cia So' Van hóa, The thao và Du ljch) 

STT TEN VAN BAN 
NGAY, THANG, 

NAM BAN HANH 
VAN BAN 

TRICH YEU NQI DUNG 
GHI 
CHU 

1 Cong van s 48/SVHTTDL Ngày 30/01/2020 
V vic tang ci.thng kim soát, phông, chng djch 
bnh viêm dix&ng ho hAp cAp do chüng mâi cüa virüt 
Corona gay ra. 

2 Cong van s 51/S VHTTDL-QLVH Ngày 01/02/2020 
V vic tuyên truyn phông, chng djch bnh viêm 
du&ng ho hAp cap do chüng mâi cüa vinit Corona 
gay ra. 

3 Cong van s 64/S VHTTDL-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 cung phông, chng djch bnh viêm 
dung ho hap cAp do chüng mâi cüa viriit Corona 

5 Cong van s 69/S VHTTDL-QLDL Ngày 06/02/2020 
V vic trin khai các bin pháp phông, chng djch 
bnh viêm duô'ng ho hAp cAp. 

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

V vic tang cithng phông, chng djch bnh viêm 
duing ho hap cAp do chüng mâi cüa virñt Corona 
gay ra trong hoat dng 1 hi, di tIch ljch sü - van 
boa, danh lam thang cãnh. 

7 Cong van s 74/S VHTTDL-QLDL Ngày 10/02/2020 V vic each ly phOng, ch&ig djch d& vâi các trii&ng 
hqp nhp cânh tü Trung Quôc. 

8 Cong van s 114/SVHTTDL-QLDL Ngày 24/02/2020 V vic duy trI các hoat dng du ljch và giâi pháp 



khôi phiic tang truâng khách sau khi kt thüc djch 
Covid- 19. 

9 Cong van s 136/SVHTTDL-VP Ngày 28/02/2020 V vic dy mnh phông, chng djch Covid-19. 
10 Cong van so 145/SVHTTDL-QLDL Ngày 03/3/2020 V vic dam bão an toàn cho ngui lao dng và cong 

dông trong thi gian diên ra djch Covid-19. 
11 Cong van s 146/SVHTTDL-QLDL Ngày 03/3/2020 V vic dty mtnh phông, chng djch Covid-19. 
12 

Cong van s 186/SVHTTDL-VP Ngây 16/3/2020 
Vvictàng cumg các bin pháp phèng, chng djch 

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

14 Cong van s 194/SVHTTDL-QLDL Ngày 03/3/2020 V vic kim tra khai báo y t tai CG sâ luu trü du 
lich. 

15 Cong van s 202/S VHTTDL-QLDL Ngày 20/3/2020 V vic d xut giãi pháp hi trçi, tháo gO khó khän 
ye von cho khách hang do ânh hithng cUa djch 
Covid-19. 

16 Cong van s 213/S VFITTDL-QLDL Ngày 25/3/2020 V vic thirc hin quy& 1it các bin pháp phông 
chOng djch COVID- 19 

17 Cong van s 21 6/SVHTTDL-QLDL Ngày 26/3/2020 V vic tang c1xông ph bin giáo diic pháp lu.t 
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