
  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH COVID-19 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /QĐ-BCĐ          Tuyên Quang, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ  

các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-BVHTTDL ngày 23/9/2021 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của thành viên 

Tiểu ban dân vận về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong  phòng, 
chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Văn bản số 134/TB-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về tổ 
chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo 

phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 
Văn bản số 3362/UBND-KGVX ngày 11/9/2021 của  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  về 

việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, quán triệt thực 
hiện phương châm lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sỹ"; 

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-SVHTTDL ngày 15/9/2021 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

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

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý văn hóa, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc và phân 

công nhiệm vụ của các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh văn phóng Sở; các thành viên Ban Chỉ đạo; thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Như Điều 3 (thực hiện);  
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;  
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KH-TC,QLVH (Huy) 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Âu Thị Mai 
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QUY CHẾ  
Làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng,  

chống dịch COVID-19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BCĐ ngày      /10/2021  

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  

 

Chương I  
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm, phân công 

nhiệm vụ, chế độ hội họp, báo cáo, mối quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được 

thành lập theo Quyết định số 231/QĐ-SVHTTDL ngày 15/9/2021 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).  

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động  

1. Ban Chỉ đạo hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, điều hành 

hoạt động của các Thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ 
thể và đề cao trách nhiệm cá nhân.  

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh 

đạo, cá nhân phụ trách về những hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 3. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này và 
các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; kịp 

thời báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công 
phụ trách; đảm bảo duy trì kết nối thông tin liên lạc thường xuyên 24/24 giờ. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo được điều động người, bộ máy tổ chức, 
phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan, đơn vị mình (trong phạm vi, 

thẩm quyền được giao) để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 
theo nhiệm vụ được giao; được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định. 

 4. Ban Chỉ đạo làm việc kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ. Phòng Quản lý văn hóa là bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo. 

 

Chương II 

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, toàn diện, thống nhất các hoạt động của 

Ban Chỉ đạo và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, thành 

viên Ban Chỉ đạo.  
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2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; 

báo cáo, đề xuất của Ban Chỉ đạo với cơ quan có thẩm quyền. 

3. Thường xuyên, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Ký hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản của 

Ban Chỉ đạo. Quyết định những vẫn đề khác thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm 

vụ của Ban Chỉ đạo.  

Điều 4. Trách nhiệm của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ 

đạo, giải quyết công việc được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công, ủy quyền;  

2. Triệu tập, chủ trì họp hoặc lấy ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo phụ 

trách các lĩnh vực có liên quan để thống nhất giải quyết những vấn để phát sinh 

hoặc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền. 

 Điều 5. Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 

1. Tham mưu, giúp Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo soạn thảo các 

phương án, kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc 

các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố; 

thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và tổng hợp báo cáo theo quy định.  

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, 

tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và theo chỉ đạo của Trưởng Ban, 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống 

dịch COVID-19. 

Điều 6. Chế độ hội họp và báo cáo 

1. Chế độ họp:  

- Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thời gian, thành phần và nội dung họp.  

- Trường hợp khẩn cấp: Họp toàn thể Ban Chỉ đạo;  

- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo (Trưởng Ban Chỉ đạo các Phó Trưởng 

Ban Chỉ đạo và Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo) . 

- Lồng ghép nội dung triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 

của Ban Chỉ đạo trong các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở; Hội nghị giao 

ban cơ quan, đơn vị. 

2. Chế độ báo cáo:  

Thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

(qua bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo) theo định kỳ (hằng tháng, quý, năm) hoặc 

đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo. Kịp thời báo cáo, đề xuất 

Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh. 
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Điều 7. Mối quan hệ công tác 

1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với 

các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và 
Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ được giao. 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo xin ý kiến bằng văn bản đối với những vấn đề 
có liên quan đến nhiệm vụ được phân công của thành viên khác để thống nhất 

trước khi thực hiện; trường hợp có ý kiến khác nhau, báo cáo Trưởng Ban Chỉ 
đạo để xem xét quyết định. 

Điều 8. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm theo 

quy định hiện hành. 
 

Chương III 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 

 

Điều 9. Nhiệm vụ chung 

1. Chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo phân công và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.  

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các thành viên khác 

của Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao.  

3. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; chủ động 
nghiên cứu, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đề xuất, kiến 
nghị những vấn đề phát sinh.  

Điều 10. Nhiệm vụ cụ thể 

Các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện trách nhiệm theo Quyết định số 
231/QĐ-SVHTTDL ngày 15/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

các công việc, cụ thể như sau: 

(Có biểu phân công nhiệm các thành viên kèm theo)  

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo (Phòng Quản lý văn hóa) có 
trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và duy trì tổ chức phối hợp giữa các thành viên 

Ban Chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo. 

Điều 12. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung Quy chế, trên cơ sở đề xuất của 
các Thành viên Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo báo cáo Trưởng 

Ban xem xét, quyết định./. 



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN 
 BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BCĐ ngày      tháng 10 năm 2021 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Họ và tên, chức vụ Nhiệm vụ 
Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Ngọc Chiến 

Trưởng phòng Quản lý văn hóa 

- Tham mưu với Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thẩm định các văn bản 

chỉ đạo trình đồng chí Trưởng ban , Phó trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.  

- Tham mưu với Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống 

dịch COVID-19 của ngành; phối hợp với Thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong điều kiện 

dịch bệnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

 

2 
Trần Thị Hiếu 

Chánh Văn phòng Sở 

 - Giúp Trưởng ban Thường trực theo dõi, tổng hợp thông tin tình hình dịch bệnh và công 

tác phòng, chống dịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cập nhật thông tin về tình hình 

dịch bệnh báo cáo đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực để có chỉ đạo kịp thời;  

- Tăng cường chỉ đạo truyền thông trên trang thông tin điện tử và fanpage của Sở để 

khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19.  

- Tham mưu với Giám đốc Sở triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan Sở 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban chỉ đạo phân công.  

- Phối hợp với các phòng: Quản lý văn hóa, Quản lý di sản văn hóa, Quản lý du lịch, 

Quản lý thể dục thể thao, Nếp sống văn hóa và Gia đình tham mưu với lãnh đạo Sở bảo 
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đảm đủ kinh phí kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, thực hiện 

thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

3 
Trần Đức Thắng 

Trưởng phòng Quản lý DSVH 

- Tham mưu, chỉ đạo quản lý hoạt động Lễ hội trong bối cảnh dịch COVID -19; hướng 

dẫn cơ sở tín ngưỡng là di tích tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp 

hạng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.  

 

4 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Trưởng phòng Quản lý du lịch 

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành, 

khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch; Ban Quản lý di tích danh lam 

thắng cảnh,... áp dụng quy định, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh và các cơ quan 

chức năng trong việc phòng, chống dịch COVID -19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du 

khách và nhân dân.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.  

 

5 
Nguyễn Hồng Sơn 

Trưởng phòng Quản lý TDTT 

 - Tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch  COVID-19 trong 

hoạt động thể dục thể thao; hướng dẫn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong điều 

kiện tình hình dịch bệnh.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

 

6 

Phúc Thị Xuyên 

Phó Trưởng phòng Nếp sống Văn 

hóa và Gia đình 

- Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy 

định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Lựa chọn, cân nhắc quy 

mô, hình thức tổ chức gọn nhẹ; khuyến khích tổ chức trong phạm vi gia đình và thực hiện 

nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

 

7 
Nguyễn Thanh Tùng 

Chánh Thanh tra Sở 
- Tham mưu, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, 
 



7 
 

chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định pháp luật; thực hiện công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo trong thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của ngành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

8 
Dư Thị Hằng 

Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế 

 - Tham mưu với Trưởng ban Chỉ đạo điều động nhân lực của các cơ quan, đơn vị thực 

hiện công tác phòng, chống dịch thuộc thẩm quyền khi có yêu cầu.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

 

9 
Nguyễn Thị Thu  Hồng 

Trưởng đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

- Tham mưu với Ban Chỉ đạo tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong điều kiện dịch 

bệnh; chỉ đạo thực tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Đoàn Nghệ thuật 

dân tộc tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

 

10 
Trần Hải Quang 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh 

- Tham mưu với Ban Chỉ đạo tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về công 

tác phòng, chống dịch COVID -19; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại 

Trung tâm Văn hóa tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

 

11 

Nguyễn Mạnh Đức 

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các giải thi đấu 

thể dục thể thao đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình 

hình mới. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

 

12 
Nguyễn Thu Hương 

Giám đốc Thư viện tỉnh 

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt 

động thư viên trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng Ban Chỉ đạo về 

công tác phòng, chống dịch tại Thư viên tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

 

13 
Nguyễn Thị Thanh Hải  

Giám đốc Bảo tàng tỉnh - Tham mưu triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các di tích lịch sử  
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- văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Có biện pháp đảm bảo có đủ các trang thiết 

bị vệ sinh, khử khuẩn tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ khách 

tham quan. chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại Bảo tàng tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

14 

Hoàng Như Loan 

Phó Giám đốc Ban Quản lý 

Quảng trường Nguyễn Tất Thành 

- Tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại Ban Quản lý 

Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đảm bảo có đủ các trang thiết bị phục vụ công tác vệ 

sinh, khử khuẩn tại các khu vực Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài Bác Hồ với 

nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành phục 

vụ lễ dâng hương các đoàn và hoạt đông tham quan của Nhân dân. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

 

15 

Phạm Mạnh Dũng 

Giám đốc Trung tâm Phát hành 

phim và Chiếu bóng 

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác chiếu phim lưu đông, tuyên truyền trong bối 

cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

 

16 
Vũ Văn Huy 

Chuyên viên phòng QLVH 

- Tham mưu cho Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng phòng Quản lý văn 

hóa xây dựng và trình Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản, phương án, kế hoạch phòng, 

chống dịch COVID-19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Tổng hợp kết quả thực hiện phòng, chống dịch hàng ngày, báo cáo đồng chí Trưởng Ban 

và đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực, Phó Trưởng ban, Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế 

theo quy định.  

- Chủ động nắm bắt thông tin và cung cấp kịp thời, chính xác tới cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động biết tình hình, tránh gây hoang mang.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.  
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