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Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TP; 

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông, Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao  các huyện, TP; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa 

bàn tỉnh. 

Ngày 17/02/2020 (mùng 6 Tết) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành 

lập 04 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tại các điểm du lịch, di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn các huyện Cao 

Lộc, Văn Lãng, Chi Lăng, Hữu Lũng và TP Lạng Sơn. Qua kiểm tra các điểm đều 

đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của các cấp và cơ quan chuyên môn, tổ chức tuyên truyền bằng loa phát thanh, 

treo băng rôn, khẩu hiệu, trang bị khẩu trang và dung dịch sát khuẩn, tuyên truyền, 

nhắc nhở du khách thực hiện tốt thông điệp 5K… 

Thực hiện Công văn số 73/VHCS-NSVH, ngày 4/2/2021 của Cục Văn hóa 

cơ sở về triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, 

việc tang; Công văn số 155/UBND-KGVX, ngày 6/02/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo 

đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch; Công văn số 188/UBND-KGVX, ngày 

18/02/2021 của UBND tỉnh về việc Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

tại Thông báo số 28/TB-VPCP, ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ. Để 

tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch yêu cầu các Các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

các huyện, thành phố; Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; BQL các 

Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt, thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, đồng thời tuyên truyền vận động người thân gia đình và quần chúng nhân 

dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh; tiếp tục quán triệt sâu 

sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”; không chủ quan, lơ là trong công 

tác phòng chống dịch,  kiên quyết không để dịch COVID-19 xuất hiện, lây lan trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đẩy mạnh thực hiện chiến lược khoanh vùng nhanh, phong 



tỏa hẹp, truy vết thần tốc, xét nghiệm rộng và nhanh; thực hiện phòng, chống dịch 

hiệu quả cả về y tế và kinh tế -xã hội, bảo đảm thưc̣ hiêṇ tốt mục tiêu kép. 

2. Dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; chỉ 

được tổ chức các nghi lễ với quy mô nhỏ trong khuôn khổ các thành viên Ban Quản 

lý đền, chùa, di tích tham gia, không được mời mở rộng các thành phần khác; việc tổ 

chức phải bảo đảm an toàn, thưc̣ hiêṇ nghiêm túc các biêṇ pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. 

 3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo 

hướng dẫn của ngành y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 1053/QĐ-BYT, ngày 

6/02/2021 của Bộ Y tế); Tăng cường tuyên truyền về Hướng dẫn đeo khẩu trang 

Phòng, chống Covid-19 tại nơi công cộng thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là 

bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người, khử khuẩn tay 

tại công sở, cơ quan, cơ sở kinh doanh, các di tích, trên các phương tiện giao thông 

công cộng, và nơi tập trung đông người... xử lý nghiêm các trường hợp không đeo 

khẩu trang tại nơi công cộng.  

4. Các đơn vị chức năng, Ban Quản lý đền, chùa, di tích đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc  nhở việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên các pa nô, bảng hướng dẫn, tờ rơi, loa phát thanh... để nhân dân, du 

khách nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự. 

5. Hoãn tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa Đào - Xuân Xứ 

Lạng năm 2021 (Liên hoan diễn xướng chầu văn Lạng Sơn mở rộng năm 2021; 

Giao lưu khiêu vũ quốc tế mở rộng năm 2021; Chương trình biểu diễn nghệ thuật 

chuyên nghiệp nhân dịp Lễ hội Đền Kỳ Cùng – Tả phủ; Hội hát sli, lượn, thi lày cỏ 

và thi múa sư tử mèo; hoạt động Giao lưu võ thuật và Diễu hành các Câu lạc bộ xe 

đạp tỉnh Lạng Sơn mở rộng; Ngày hội hương sắc ẩm thực Xứ Lạng…) 

6. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước, quốc 

tế, kịp thời phối hợp thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp, Ban quản lý các 

điểm du lịch, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… nhân dân không chủ quan, hoang mang, 

thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở, các đơn vị huyện, thành phố cần cập nhật thường xuyên diễn biến 

tình hình của dịch bệnh, những chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y 

tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để chủ động trong 

tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành phù hợp với điều kiện, 

tình hình mới./. 

 
 



  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Sở Y tế); 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, VP.(NTHT) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

                              

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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