UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

SỞVĂNHOÁ,THỂTHAOVÀDULỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1514/SVHTTDL-VP

Quảng Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền
hình các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động kinh doanh lĩnh vực
văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Thông báo số 438/TB-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Nam kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo
cấp tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung
tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thị xã, thành
phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 1450/SVHTTDL-VP ngày
20/11/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kích hoạt ngay hệ thống
công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian sớm nhất có thể, kiện toàn
Ban chỉ đạo tại đơn vị; đồng thời triển khai ngay các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng
phương án tốt nhất để ứng phó dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh
tại Công văn số 6815/UBND-KGVX ngày 19/11/2020.
2. Khuyến cáo mọi người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Thực
hiện bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo đúng tinh thần chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1666/TTg-KGVX ngày
26/11/2020. Đối với các chương trình, kế hoạch, lễ hội, sự kiện phục vụ mục
đích chính trị, sự kiện văn hóa, thể thao, khu di tích lịch sử thì phải thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, sát trùng tay,
thực hiện giám sát y tế theo đúng quy định, ...).
3. Phòng Quản lý Du lịch chủ trì phối hợp các phòng, đơn vi thuộc Sở Y
tế, Công an tỉnh và UBND thành phố Hội An kiểm tra, vận hành các khu cách ly
tập trung có thu phí tại các cơ sở lưu trú phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện
hành về phòng chống dịch, bệnh Covid-19. Hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu
cầu nhập cảnh cho các chuyên gia, nhà quản lý và người thân thực hiện nghiêm

các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo tính kỷ luật, an toàn tuyệt đối
trong tổ chức đón, quản lý, bảo vệ tại khu cách ly.

4. Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn
hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của ngành y tế.
5. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Du lịch, các đơn vị
liên quan tăng cường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở lưu
trú tiến hành rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các yêu cầu hướng dẫn phòng,
chống dịch bệnh; công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống, bản đồ chống dịch
Covid-19 và thực hiện yêu cầu tự đánh giá đối với cơ sở kinh doanh trên địa bàn
tỉnh. Khẩn trương kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; xử
lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng
theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy
định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị liên quan,
các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du
lịch thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực BCĐ phòng,
chống Covid-19 tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- CC,VC, NLĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.
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