
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

Số:         /SVHTTDL-VP 
V/v sẵn sàng phòng, chống dịch và 

đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: 
 

 - Các phòng chuyên môn nghiệp vụ; 

 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

2728/UBND-KGVX ngày 01/9/2020 về việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kép 

vừa sẵn sàng phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, coi thường dịch bệnh. 

Phòng, chống dịch với tinh thần, giải pháp kiên quyết hơn, kịp thời hơn. Chịu 

trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý. Phải tập trung, 

kiên quyết thực hiện các giải pháp phù hợp phòng chống dịch. 

2. Tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng 

thái “bình thường mới” như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công 

cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi 

công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. 

3. Linh hoạt trong việc phòng chống dịch, đảm bảo an toàn thực hiện 

nhiệm vụ được giao trong điều kiện bình thường mới ở mức cần thiết, không để 

đình trệ nhằm đạt kết quả cao nhất so với chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 đã đề ra. 

Các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT; VP. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Văn Hòa 
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