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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 20 tháng 7 năm 2021

V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1794/UBND-KGVX ngày 18/7/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các
phòng, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau:
1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị quán triệt, quản lý chặt chẽ công chức,
viên chức, người lao động đến, về từ vùng có dịch, đặc biệt là từ Thành phố Hồ
Chí Minh và các tỉnh, thành phố, các khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ
tướng Chính phủ; Thực hiện nghiêm các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch
của Trung ương, của Tỉnh, của Ngành Y tế.
2. Giao Thanh tra Sở tăng cường phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh việc thực
hiện quy định phòng, chống dịch của Tỉnh, của Sở, đặc biệt là yêu cầu 5K đối
với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử (offline), rạp chiếu
phim, các khu vui chơi giải trí; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các khu, điểm du
lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử.
3. Thủ trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên
chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không châp hành nghiêm các quy định
về phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
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