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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương triển khai một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc ngành văn hóa, thể thao 

và du lịch thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19; Các Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số: 

5050/BVHTTDL-VHCS ngày 31 tháng 12 năm 2020, 165/BVHTTDL-TCDL 

ngày 15 tháng 01 năm 2021 của về triển khai các biện pháp an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021.   

2. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại địa phương, quyết định hoãn hoặc 

dừng tổ chức các sự kiện thể thao trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ sở huấn luyện, 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao và các cơ sở hoạt động thể dục thể 

thao thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Tạm ngừng hoạt động tổ chức lễ hội, hoạt động dịch vụ kinh doanh 

karaoke, vũ trường, các hoạt động văn hoá tập trung đông người đối với các 

địa phương có dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; giảm 

quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội 

đối với các địa phương chưa phát sinh dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế tại nơi tổ chức các 

hoạt động. 

4. Ban tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, người đứng đầu bảo tàng, rạp chiếu phim, thư viện... chịu trách 

nhiệm về việc giám sát, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch, tăng cường công tác vệ sinh, khử khuẩn theo quy định của 

ngành y tế tại địa bàn quản lý. 

5. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch trong lĩnh  
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vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo thực hiện./.   
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực BCĐ, Bộ Y tế;  

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ; 

- Lưu: VT. VHCS, NQH.70. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

   

 

 

Trịnh Thị Thuỷ 

 
 


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-03-01T14:12:12+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Lương Đức Thắng<thangld.vhcs@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-01-29T16:56:54+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Trịnh Thị Thủy<trinhthithuy_vhttdl@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-29T16:59:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-29T16:59:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-29T17:01:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




