
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  
VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SVHTTDL-QLVH 
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19  

Tuyên Quang, ngày     tháng 9 năm 2021 

 
Kính gửi:   

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 
- Các phòng Văn hóa và Thông tin; trung tâm Văn hóa,       

Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố. 
 

 Thực  hiện  chỉ  đạo  của  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  tại Văn bản số 
3362/UBND-KGVX ngày 11/9/2021 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"; Văn bản số 
799/STTTT-TTBCXB ngày 07/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về 

việc tuyên truyền Thông điệp 5T-“Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng 
cường giãn cách xã hội; Văn bản số 2020/SYT-NVYD ngày 08/9/2021 của Sở 

Y tế về việc tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 6386/BYT-MT ngày 
06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với 

người về từ khu vực có dịch COVID-19,  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị (có tên tại 

mục Kính gửi) thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp phòng, chống dịch theo phương châm lấy xã, phường, thị trấn là "pháo 

đài", người dân là "chiến sỹ" quy định tại Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 

22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giãn cách xã hội và các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 

23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăn cường các biện pháp phòng chống 

dịch COVID - 19; thông điệp 5T của Bộ Y tế  đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục thực 

hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch 

COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế  tại Văn bản số 6386/BYT-MT ngày 

06/8/2021 (có file các văn bản gửi kèm). 

2. Thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch 

COVID-19 phù hợp với tình hình dịch bệnh, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn 

vị tại địa phương. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tiếp tục chủ động 

phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác 
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thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (thưc hiện); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Y tế; 
- Sở TT&TT; 
- UBND các huyện, thành phố (ph/hợp chỉ đạo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLVH(Huy) 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Âu Thị Mai 
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