
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:         /SVHTTDL-VP Đồng Tháp, ngày       tháng      năm 2021 

V/v thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực  

văn hoá, thể thao, du lịch 

 

 
 

Kính gửi:   

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành; 

- Các khu di tích, điểm tham quan du lịch; 

- Các cơ sở lưu trú du lịch. 

 

Thực hiện Công văn số 235/UBND-THVX ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện nghiệp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 (có Công văn kèm theo). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn 

hóa và Thông tin, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các khu di tích, điểm tham quan 

du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện một số nội 

dung như sau: 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm theo tinh thần Công văn số 235/UBND-THVX 

trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân 

dân và du khách. 

2. Các vấn đề khó khăn, vướng mắc có liên quan trong công tác kiểm soát 

phòng chống dịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ cơ sở y tế xã, phường, thị trấn 

để được giải đáp, hướng dẫn.  

3. Giao Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra việc thực hiện, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch. 

4. Duy trì thực hiện chế độ báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo 

Công văn số 1067/SVHTTDL-VP ngày 14/05/2021 về việc yêu cầu báo cáo nhanh 

và báo cáo định kỳ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hoá, 

thể thao và du lịch. 
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Yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND Tỉnh; 

- UBND Tỉnh;                                     (để báo cáo) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

- UBND huyện, thành phố (để phối hợp chỉ đạo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- TTVH-TT&TT các huyện, tp;  (để thực hiện) 

- Lưu: VT, TH (Nghi). 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Tuyên  
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