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V/v nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hà Nam, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

 

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 các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1030/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng 

các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực 

hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Sở về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; thực hiện kịp thời, hiệu quả Công điện số 570/CĐ-TTg 

ngày 02/5/2021 và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 89/TB-

VPCP ngày 01/5/2021; Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 

154-CV/TU ngày 28/4/2021, Thông báo số 30-KL/TU ngày 02/5/2021, Công 

điện số 02/CĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản 

có liên quan của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành. Trong đó, 

tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Kiện toàn, thành lập Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19; phân 

công lịch trực và ban hành phương án, kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể trong 

mọi tình huống có dịch và chưa có dịch xảy ra tại cơ quan, đơn vị. Yêu cầu, đôn 

đốc, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ 

Lễ thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang. Lập 

danh sách F2, F3, những trường hợp đi, đến, về từ vùng dịch, các trường hợp có 

biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp để quản lý, theo dõi, chủ động xét 

nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định, hướng dẫn của ngành y tế. Thủ 

trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy 

ra dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, siết chặt các quy 

định phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. 

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện yêu cầu “5K” của Bộ Y tế 

trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

lưu trú du lịch; việc thực hiện yêu cầu dừng các đám cưới, đám hỏi, liên hoan, 
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gặp mặt, các hoạt động tập trung đông người; tuyên truyền hạn chế tối đa tập 

trung đông người tại các đám hiếu. 

- Thông tin, tuyên truyền thông điệp “Để chung tay cùng lực lượng chức 

năng trong phòng, chống dịch Covid-19, người dân hãy chủ động khai báo y tế 

theo mẫu tại địa chỉ web: http://www.bit.ly/khaiytehanam”; Liên kết đường dẫn 

khai báo y tế điện tử (http://www.bit.ly/khaiytehanam) tại các trang chủ của 

Cổng thông tin, Website do đơn vị quản lý; Chỉ đạo công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị tiến hành khai báo y tế điện tử và tuyên truyền, 

vận động người thân, gia đình, Nhân dân trên địa bàn khai báo y tế điện tử theo 

mẫu tại địa chỉ web: http://www.bit.ly/khaiytehanam. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, nghiêm túc triển khai thực hiện, hàng ngày báo cáo kết quả về Sở (qua 

Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban 

nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Đình Quyền 
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