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

Thirc hin. Cong van s 2041-CV/BTGTU ngày 14/02/2020 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy ye vic báo cáo tInh hInh thrc hin cong tác phông, chng 
djch Covid-19, Si Van hoá, The thao và Du ljch tiêp tiic báo cáo nhu sau: 

1. Cong tác Iãnh cto, chi do trin khai thirc hin 

Thuc hin Cong din ci:ia Thu tithng ChInh phü, B Van hóa, The thao và 
Du ljch, Tong cc Du ljch và chi &to cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic phông, 
chông djch Covid-19, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch tiêp titc ban hành Van 
bàn gCri Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Ban Quàn 1 các Khu du ljch 
tinh; các s&, ban, ngành lien quan; các phông chuyên môn, dcn vj sr nghip trirc 
thuc Si; các doanh nghip, co sà kinh doanh du ljch; các Cong ty itt hành trên 
dja bàn tinh, trong do tp trung tuyên truyên, quán trit sâu rng và chi dao  thuc 
hin nghiêm tüc Cong din cüa Thu tisng Chinh phü, B Van hóa, The thao và 
Du lich, Uy ban nhân dan tinh, Tong civic Du ljch... ye vic day mnh phông, 
chông djch Covid- 19 (co biéu tong hQp các Van bàn gl'ri kern theo). 

2. Két qua thirc hin 

S Van hóa, Th thao và Du ljch phi hçp vâi Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phô chi dio Phông Van boa - Thông tin, Trung tam Van hóa, 
Truyên thông và The thao tiêp tic truyên truyên và 4n dng toàn dan tham gia 
phông, chông djch Covid-19, ci the: 

- Tiêp tiic tuyên truyn bng xe lixu dng và trên h thng ba dài cüa các 
xâ trên dja bàn tinh vn ctng nhân dan chap hành nghiêm quy djnh ye thçrc hin 
nép song van minh trong vic cithi, vic tang. Lira ch9n, can nhàc quy mô, hInh 
thttc tO chüc g9n nhç và thai diem phtt hp. 

- Tang cithng các cm bang zôn, khu hiu tuyên truyn tren dla  bàn trung 
tam các huyn, thành phô. 

- Thanh tra S Van hóa, Th thao và Du ljch tip tic phi hp vth các 
phOng, ban chuyen mon tiên hãnh kiêm tra các di tIch ljch su - van hóa, dê ngh 
các Ban quãn l di tIch thirc hin nghiem chi dto cüa ChInh phü, B Van hóa, 
The thao và Du ljch, Uy ban than dan tinh và cüa ngành ye vic phông, chông 
dich Covid-19. 

- CM dio các phOng chuyen mOn, &m vj sir nghip trrc thuc S tang 
cuO'ng các bin pháp phông, chông djch Covid-19. 
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- D nghj liJy ban nhân dan các huyn, thành ph6 chi dio thrc hin vic 
dóng ctra ttm th6i, ngüng hot cling dôi vâi các ca sâ kinh doanh djch vii, hoat 
dtng van hóa, the thao: karaoke, quán bar, rp chiêu phim, san bong dá, san 
bong chuyên, be bai, phông ttp gym, the hInh, yoga và các hoat dng vui cho'i 
giãi trj tp trung dông ngirii... không to chüc các nghi lê và hott dng có tp 
trung dông nguñ ti các c sâ tin ngung trên dja bàn. 

3. Nhim viii  trong thri gian tiêp theo 

Tip tiic phM hçip chat chë vOi T.Jy ban nhân dan các huyn, thành ph6 và 
các co quan lien quan tAng cuông cOng tác tuyên truyên các bin pháp phông, 
chông djch Covid-19. 

So VAn hóa, Th thao và Du ljch trân trng báo cáo.!. 



BIEU TONG HP 
TInh hInh triên khai thirc hin cong tác phông, chông dlch  Covid-19 

(Kern theo Báo cáo so 66/BC-SVHTTDL ngày 6/3/2O2O) 

STT TEN VAN BAN 
NGAY, THANG, 

NAM BAN HANH 
VAN BAN 

TRCH YEU NO! DUNG 
Gil! 
CHU 

1 Cong van s 48/S VHTTDL-VP Ngày 30/01/2020 
V vic tang cithng kim soát, phông, chng djch 
bnh viêm duô'ng ho hp cp do chüng mâi cüa 
virüt Corona gay ra 

2 Cong van s 5 1/SVHTTDL-QLVH Ngày 01/02/2020 
V vic tuyên truyn phông, chng djch bnh 
viêm dithng ho hp cp do chüng mâi cia virCit 
Corona gay ra 

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

4 Cong van s 57/S VHTTDL-QLDL Ngày 04/02/2020 
V vic tang cithng phông, chng djch bnh viêrn 
dithng ho hap cp do chüng mói cüa virñt Corona 

5 Cong van so 69/S VHTTDL-QLDL Ngày 06/02/2020 
V vic trin khai các bin pháp phông, ching 
djch bnh viêm du&ng ho htp cp 

6 Cong van S6 70/SVHTTDL-QLDSVH Ngày 07/02/2020 

V vic tang cung phông, chng djch bnh viêm 
thrng ho hap cp do ching mi cüa virüt Corona 
gay ra trong hot dng 1 hi, di tIch ljch s1r - van 
boa, danh lam thing cãnh 

7 COng van s6 74/S VHTTDL-QLDL Ngây 10/02/2020 V vic each ly phông, ch6ng djch d6i vth các 
trithng hçp nhp cánh tü Trung Qu6c 

8 Cong van sO 11 4/SVHTTDL-QLDL Ngày 24/02/2020 V vic duy trI các hoat dng du ljch và giãi pháp 



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

9 Cong van s 136/SVHTTDL-VP Ngày 28/02/2020 V vic dy manh  phông, cMng djch Covid-19 

10 Cong vAn s 145/SVHTTDL-QLDL Ngày 03/3/2020 V vic dAm bAo an toAn cho ngui lao dng và 
cong dông trong thai gian diên ra djch Covid-19 

11 Cong vAn s 146/SVHTTDL-QLDL Ngày 03/3/2020 V vic dy manh  phông, chông djch Covid-19 
12 

Cong vAn s 186/S VHTTDL-VP Ngày 16/3/2020 
Ve vic tAng cithng cac bin phAp phông, chng 
dch Covid-19 

13 Cong vAn s 1 89/SVHTTDL-QLVH Ngày 18/3/2020 V vic tuyên truyn, vn 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 ti c s& hiu tr du 
lich 

15 Cong vAn s 213/SVHTTDL-QLVH Ngày 25/3/2020 V vic thirc hin quyt 1it các bin pháp phông, 
chông djch Covid- 19 

16 Cong vAn s 21 6/SVHTTDL-QLVH Ngày 26/3/2020 V vic tAng cithng tuyên truyn, ph bin giáo 
diic pháp 1ut 
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