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Tuyên Quang, ngày 10 tháng 11 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

 

Căn cứ Văn bản số 4191/UBND-THVX ngày 30/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh  về việc chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống 

dịch COVID-19, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai các biện 

pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn 

chặn sự lây lan, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ 

và nâng cao sức khỏe của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động trong toàn cơ quan. 

- Chủ động đối phó, xử lý trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, đồng thời khống chế không để dịch bệnh lây lan; chủ động 

phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức dập dịch ngay khi mới phát sinh. 

 2. Yêu cầu 

- Nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 của tỉnh;  xác định nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là 

việc quan trọng, được thực hiện thường xuyên. 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi 

ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác truyên truyền; phòng, chống dịch 

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
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COVID-19 của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động trong toàn ngành. 

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19. 

- Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Văn bản số 3862/HD-

BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng 

dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ về ban hành quy định 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 trên địa bàn 

tỉnh phù hợp theo tình diễn biến cấp độ dịch COVID-19. 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cơ quan; bố trí xà phòng rửa tay tại các 

khu vệ sinh của cơ quan; bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, mã QR tại vị 

trí ra, vào cơ quan, đồng thời dán nội dung thông báo để khách đến liên hệ công 

tác thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua việc quét mã QR. 

- Giám sát, nhắc nhở việc thực hiện 5K, cài đặt ứng dụng và khai báo y tế 

điện tử “PC-COVID” đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người 

lao động và khách đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị (nếu trường hợp đo 

thân nhiệt thấy có dấu hiệu sốt trên 37,5 độ C, ho, đau họng và khó thở) đề nghị 

đến vị trí riêng và gọi điện thoại theo đường dây nóng 0965361010 (Sở Y tế); 

0912 006187 (Bệnh viện đa khoa tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn). 

2. Các phương án khi có tình huống dịch bệnh 

2.1. Tình huống thứ nhất: Khi chưa ghi nhận có cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động thuộc diện F0, F1, F2, F3. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc, nhắc nhở và báo cáo tình hình thực hiệnphương án phòng, chống dịch tại cơ 

quan, đơn vị. 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và 

của cơ quan y tế,… liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông 

chính thống về diễn biến của dịch bệnh, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác 

hại nghiêm trọng của dịch bệnh và chủ động có biện pháp phòng chống dịch 

bệnh, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân, người thân trong gia đình và đồng 

nghiệp trong cơ quan, đơn vị. 
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- Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thường 

xuyên kiểm tra giám sát, nhắc nhở, xử lý kịp thời những cá nhân biểu hiện thiếu 

trách nhiệm, chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.  

- Quản lý người ra, vào cơ quan chặt chẽ; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động và khách đến làm việc phải đo thân nhiệt và 

khai báo y tế trước khi vào làm việc và liên hệ công tác (mở sổ theo dõi đối với 

khách ra vào cơ quan, phân công cán bộ trực hàng ngày). 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và báo cáo đột xuất trong 

trường hợp bất thường, nghi ngờ. Phối hợp cung cấp thông tin kịp thời chính xác 

cho các cơ quan chức năng. 

2.2. Tình huống thứ hai: 

a) Trường hợp có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

thuộc diện F2 tiếp xúc với F1 hoặc từ vùng dịch trở về (tiếp xúc gần với người F1). 

- Thực hiện đeo khẩu trang; báo ngay cho cơ sở y tế nơi sinh sống; cách ly 

tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. (Trường hợp F1 xét nghiệm âm tính, thì F2 

có thể không phải cách ly tại nhà và tự theo dõi sức khỏe). Đồng thời vẫn phải 

thường xuyên theo dõi sức khỏe của F1 và báo cho F3 về tình trạng của mình. 

- Trường hợp có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

thuộc diện F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, thì Thủ trưởng đơn vị phải bố trí 

người khác làm thay (hoặc làm việc qua mạng internet) đồng thời thường xuyên 

theo dõi, báo cáo cho Lãnh đạo Sở. 

- Trường hợp có nhiều F2 thực hiện cách ly tại nhà, theo tình hình cụ thể 

để Tổ Công tác sẽ có phương án, biện pháp để xử lý kịp thời. 

b) Trường hợp có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động thuộc diện F3. 

- Thực hiện đeo khẩu trang; báo cho cơ sở y tế nơi sinh sống; tự theo dõi 

sức khỏe và báo cáo nếu có triệu chứng ho, sốt, khó thở, mệt mỏi,… 

- Đơn vị có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

thuộc diện F3 chủ động, trách nhiệm theo dõi và báo cáo Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời các diễn biến 

của trường hợp thuộc diện F3. 

2.3. Tình huống thứ ba: Trường hợp có cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động thuộc diện F1 (Người nghi nhiễm, người đi về từ 

vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với F0):  

- Thực hiện đeo khẩu trang; báo ngay cho cơ sở y tế nơi sinh sống; cách ly 

tại khu vực được quy định của tỉnh. Đồng thời phải thường xuyên theo dõi tình 

hình của F0 và báo cho F2 về tình trạng của mình. 
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- Trường hợp có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

thuộc diện F1 đang thực hiện cách ly tại khu vực cách ly tập trung theo quy định, 

các cơ quan, đơn vị phải bố trí người khác làm thay (hoặc làm việc qua mạng 

internet), đồng thời thường xuyên theo dõi, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

- Những trường hợp thuộc diện F2 ở cơ quan, đơn vị thường xuyên theo 

dõi tình hình sức khỏe, cũng như thực hiện cách ly theo quy định. 

2.4. Tình huống thứ tư: Trường hợp có cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc diện F0 (Người được xác định nhiễm Sars-CoV-2).  

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 báo cáo lãnh đạo Sở để chỉ 

đạo; đồng thời phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng để được hướng 

dẫn, giúp đỡ và có phương án xử lý kịp thời. 

- Thực hiện điều trị theo chỉ định của bác sĩ; điều trị và cách ly tại Bệnh 

viện được điều trị người bệnh dương tính theo quy định của Bộ Y tế; tự phục vụ 

để hạn chế lây cho mọi người. Đồng thời có trách nhiệm thông báo cho F1 về 

tình trạng của mình. 

- Tổng vệ sinh cơ quan, lau dọn nền nhà, cửa ra vào, tay nắm cửa, bàn 

ghế, các bề mặt đồ vật khác trong phòng làm việc. 

- Đề nghị cơ quan y tế thực hiện phun khử trùng toàn thể khuôn viên cơ 

quan, đơn vị; xét nghiệm cho toàn cơ quan và thường xuyên theo dõi diễn biễn, 

sức khỏe của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc 

diện là F1, F2, F3.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động ở nhà làm việc qua mạng internet; chỉ cử đại diện 

trực tại cơ quan để báo cáo công việc và tình hình diễn biến dịch bệnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, thường xuyên, đôn đốc, theo dõi, báo cáo 

việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để tham mưu chỉ đạo, xử lý 

kịp thời các tình huống xảy ra; báo cáo Lãnh đạo Sở và báo cáo đến các cơ quan 

có liên quan. 

2. Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị chủ động thực 
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hiện kế hoạch; triển khai thực hiện đồng bộ các tình huống, giải pháp và sẵn 

sàng ứng phó, hỗ trợ khi có tình huống xảy ra. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu 

các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Y tế (tổng hợp); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, bộ phận CM, đơn vị 
sự nghiệp trực thuộc Sở (thực hiện); 
- Lưu: VT, QLVH(Huy). 

 

KTGIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hòa 
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