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SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

BAN CHỈ ĐẠO PHÕNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH VĐHH CẤP DO CHỦNG MỚI 

CỦA VI RÖT CORONA GÂY RA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  14 /TB-BCĐ  Lạng Sơn, ngày  05   tháng 02 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phòng, chống dịch bệnh  

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra  

 

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-SVHTTDL, ngày 31/01/2020 của 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập Ban Chỉ đạo 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn (sâu đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý của 

các thành viên. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ như sau: 

1. Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở - Trưởng Ban Chỉ đạo 

- Phụ trách điều hành chung, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong 

phạm vi toàn ngành. 

- Phân công nhiệm vụ và kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các thành 

viên Ban Chỉ đạo. 

- Phụ trách công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

2. Ông Hoàng Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban 

Thường trực 

- Giúp Trưởng ban Chỉ đạo làm nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra; chỉ đạo, điều phối hoạt động, công việc các thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến 

tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch 

của Trung ương và của tỉnh, báo cáo Trưởng ban để định hướng chỉ đạo thực 

hiện kịp thời.  

- Thay mặt Trưởng ban xử lý các công việc khi được ủy quyền. 

- Kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn. 
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3. Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban  

- Kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan của tỉnh về phòng, chống dịch 

bệnh để có biện pháp ứng phó trong hoạt động của ngành. 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Chi Lăng, Hữu 

Lũng. 

4. Ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban 

- Kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh tại cửa khẩu Hữu nghị và các cửa khẩu, cặp chợ đường biên trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình 

Lập.  

5. Ông Phương Ngọc Thuyên, Chánh Văn phòng - Thành viên 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại cơ quan, 

đơn vị. Là đầu mối tiếp nhận thông tin báo cáo từ các phòng, đơn vị; 

- Phối hợp phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 

đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; đề xuất mua 

sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư y tế… cho các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh.  

- Theo dõi, nắm tình hình các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

6. Ông Hoàng Gia Tôn, Chánh Thanh tra - Thành viên 

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch 

vụ du lịch, chương trình lễ hội...;  

- Phối hợp với các đơn vị chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, thể thao, 

du lịch và tổ chức lễ hội trong thời gian phòng, chống dịch bệnh viêm phổi 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra theo chỉ đạo của Trung ương và 

của tỉnh. 

- Theo dõi, nắm tình hình các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Văn Quan. 

7. Bà Hoàng Thanh Mai, Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế - 

Thành viên 
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 - Phối hợp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại Sở; đảm bảo các điều kiện 

về nhân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.  

- Theo dõi, nắm tình hình các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

8. Ông Dương Văn Biên, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - 

Thành viên 

 - Chủ trì, phối hợp tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng dự toán kinh 

phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo tình hình thực tế; 

- Dự toán kinh phí tuyên truyền, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, 

vật tư y tế… cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.  

- Theo dõi, nắm tình hình các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Đình Lập. 

9. Bà Hà Thị Lư, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa - Thành viên 

- Tham mưu xây dựng nội dung chỉ đạo công tác tuyên truyền về các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tích 

cực tuyên truyền để CCVCLĐ trong đơn vị và người dân biết diễn biến của bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; văn bản chỉ đạo không 

tổ chức trưng bày, hội thảo, đón khách tham quan theo đoàn đông người tại Bảo 

tàng tỉnh; đọc sách đông người tại Thư viện tỉnh; dừng ngay hoạt động chiếu 

phim tại rạp Đông Kinh và các buổi chiếu lưu động tại thôn, bản ở cơ sở. 

- Theo dõi, nắm tình hình các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Văn Lãng. 

10. Ông Vi Anh Thắng, Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao – 

Thành viên 

- Tham mưu công tác chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích nhân dân tích cực 

tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nhưng không tập trung đông người 

và hạn chế các hoạt động ngoài trời; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, các nhân tạm 

dừng, không tổ chức các hoạt động thể dục thể thao đông người trong thời gian 

phòng, chống dịch bệnh.  

- Theo dõi lực lượng HLV, VĐV tham gia huấn luyện và thi đấu các giải 

thể thao từ nước ngoài và từ các địa phương có dịch về, kịp thời phát hiện những 

trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp không rõ nguyên nhân để đề 

xuất cách ly, giám sát theo quy định.  

 - Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh. 
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- Tham mưu văn bản tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao, các giải thi 

đấu thể thao trên địa bàn tỉnh.  

- Theo dõi, nắm tình hình các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Tràng Định. 

11. Bà Hoàng Thị Hoài, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sông 

văn hóa và Gia đình – Thành viên 

- Tham mưu văn bản phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, thôn, khối phố thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra theo 

hướng dẫn của cơ sở y tế.  

- Theo dõi, nắm tình hình các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Bình Gia. 

12. Bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản – 

Thành viên 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các địa phương dừng tất cả các lễ hội trên 

địa bàn tỉnh chưa khai mạc, giảm quy mô, thời gian các lễ hội đã được khai mạc, 

khuyến khích dừng ngay những lễ hội đang diễn ra. Tuyên truyền, vận động 

người dân đeo khẩu trang khi tham gia lễ hội, du xuân trên địa bàn tỉnh. Theo 

dõi, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp 

không rõ nguyên nhân để đề xuất cách ly, giám sát theo quy định.  

- Tham mưu ban hành văn bản đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo 

tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động tham quan đền, chùa đầu năm; không 

tổ chức các hoạt động hầu đồng, cúng giải hạn… thu hút đông người trong 

thời gian phòng, chống dịch bệnh.  

- Theo dõi, nắm tình hình các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

13. Ông Ninh Văn Xa, Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch – 

Thành viên 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn Hiệp hội Du lịch tỉnh; các công ty du 

lịch, lữ hành, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh hạn chế tiếp nhận khách là 

người Trung Quốc và những trường hợp đến từ các địa phương đang có dịch 

bệnh xảy ra. Dừng tất cả các hoạt động du lịch đi và đến Trung Quốc. Theo dõi, 

kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp không 

rõ nguyên nhân để đề xuất cách ly, giám sát theo quy định.  

- Theo dõi, nắm tình hình các phòng, đơn vị trong ngành thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 
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14. Ông Hà Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

- Thành viên 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại đơn vị. 

- Khẩn trương phối hợp với các đơn vị, biên tập tài liệu tuyên truyền 

về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm 

phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thành phố và các khu 

vực lân cận; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện tích cực đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân trên địa bàn.  

- Chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thời 

gian phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở. 

15. Ông Đồng Quang Sáng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu TDTT – Thành viên 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại đơn vị; 

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức 

khỏe để đẩy lùi bệnh tật nhưng không tổ chức các hoạt động đông người, 

hạn chế các hoạt động ngoài trời; 

- Quan tâm chăm sóc sức khỏe huấn luyện viên, đặc biệt các vận động 

viên lưu trú tại Trung tâm, xây dựng phương án cho VĐV nghỉ về địa 

phương nếu cần; Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra cho 

các VĐV biết cách phòng ngừa. 

16. Bà Trần Thị Bích Hạnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc 

tiến Du lịch – Thành viên 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại đơn vị. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, đăng tải tin, 

bài tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra trên các phương tiện thông tin đại chúng 

do đơn vị quản lý.   

17. Ông Phạm Viết Võ, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và 

Chiếu bóng – Thành viên 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại đơn vị. 

 - Chỉ đạo dừng chiếu phim tại Rạp Đông Kinh và các buổi chiếu lưu 

động ở thôn bản. 
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- Chỉ đạo các đội chiếu bóng lưu động đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

Corona cho bà con nhân dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 

kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí được giao của đơn vị. 

 - Chỉ đạo các tổ, đội của Trung tâm tích cực phối hợp biên tập các nội 

dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra. 

18. Bà Phạm Minh Hạnh, Phó Giám đốc Thư viện – Thành viên 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại đơn vị. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng xe Thư viện lưu động 

về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra. 

- Không tổ chức đọc sách đông người tại Thư viện tỉnh. 

19. Ông Nông Đức Kiên, Giám đốc Bảo tàng tỉnh – Thành viên 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại đơn vị. 

- Không đón khách tham quan theo đoàn đông người tại Bảo tàng tỉnh.  

- Phối hợp đơn vị liên quan hướng dẫn công tác phòng chống dịch 

bệnh tại các di tích trên địa bàn. 

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nhiệm 

vụ được giao; trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc, báo 

cáo Trưởng ban (qua Văn phòng Sở) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.  
 

Nơi nhận:   
- BCĐ tỉnh (để b/c);  

- Các thành viên BCĐ Sở (t/h); 

- Website SVHTTDL; 

- Lưu: VT, VP . (TĐT) 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Hoàng Thế Vinh 
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