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Số:         /BVHTTDL-VHCS 
V/v triển khai các biện pháp an toàn  

phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực  

văn hóa, thể thao, du lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2020 

                                     

 

 

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

 

Để tiếp tục quán triệt nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương triển khai 

một số nội dung sau: 

1. Nghiêm túc triển khai quy trình phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y 

tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành.  

2. Chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch, kinh 

doanh dịch vụ du lịch; các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; bảo tàng, ban 

quản lý di tích danh lam thắng cảnh; các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới, 

Ban tổ chức lễ hội áp dụng quy trình phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung 

các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và khai báo an toàn Covid-19 hàng ngày 

theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09 tháng 11       

năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kết nối với hệ thống an toàn 

Covid quốc gia. 

4. Tổ chức các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động, 

khách du lịch, người tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, khách tham 

quan bảo tàng và các di sản văn hóa, người tham gia lễ hội.  

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh 

trên các panô, bảng hướng dẫn, tờ rơi, loa phát thanh… cho nhân dân tại các 

điểm du lịch; bảo tàng, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh; các cơ sở 

hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội. 

6. Thực hiện biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định 

số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và tổ 

chức lễ hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng 

đồng; Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội để đảm bảo 

các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh.  
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7. Yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia 

các hoạt động du lịch; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi công cộng; 

tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; tham gia lễ hội theo 

hướng dẫn của ngành y tế.  

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước tại các 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 chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương 

chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 29 tháng 01 năm 2021 theo địa chỉ: 

số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: nepsongvanhoa.vhcs@gmail.com. 

ĐT: 0243.9448342 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực BCĐ, Bộ Y tế;  

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 

- Lưu: VT. VHCS (5), BDC.70. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

   

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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