
                    UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ 
        V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,   

          chống dịch Covid-19 tại bảo tàng, di tích 

    Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số: 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng chính 

phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số: 

152/DSVH-DT, ngày 12/3/2021 của Cục Di sản văn hóa về việc tiếp tục phòng 

chống dịch Covid-19 tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông  tin  các  

huyện, thành  phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao các huyện, thành phố chỉ đạo các bảo tàng, nhà trưng bày, ban quản 

lý các di tích trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số: 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ 

tướng chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tuân 

thủ đầy đủ các biện pháp chung về phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Các bảo tàng, nhà trưng bày, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh mở cửa đón khách tham quan tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 với một số lưu ý như sau:  

a) Căn cứ thực tế tại bảo tàng, nhà trưng bày, di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh để cung cấp sinh phẩm vệ sinh khử khuẩn, bố trí chỗ rửa tay thuận 

tiện bằng nước sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho khách tham quan 

theo đúng quy định của ngành y tế; có biện pháp giám sát và nhắc nhở người sử 

dụng. Đảm bảo có đủ các trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh, khử khuẩn. 

b) Cán bộ, người lao động, khách tham quan phải đeo khẩu trang; thực hiện 

kiểm tra thân nhiệt khách tham quan trước khi vào bảo tàng, nhà trưng bày, di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.  

c) Thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bề mặt các khu vực trưng 

bày, khu làm việc và dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế. Đảm bảo mức 2 

độ thông thoáng tại khu vực tham quan, trưng bày, bán vé, dịch vụ, thờ cúng. Tổ 



chức phân luồng, đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, đảm bảo giãn cách an toàn 

khi tiếp xúc.  

d) Căn cứ vào khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh thường xuyên trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Y tế, thực hiện truyền thông, khuyến cáo các giải pháp cho 

khách tham quan và cán bộ, người lao động. 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 và du khách tại các bảo tàng, nhà trưng bày, di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm (nếu có).  

3. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và quốc 

tế, kịp thời phối hợp thông tin, tuyên truyền để các bảo tàng, nhà trưng bày, ban 

quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhân dân không chủ quan, 

hoang mang, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

4. Chủ động phương án xử lý tình huống và kịp thời đề xuất các giải pháp 

với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương để ngăn chặn dịch bệnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông  tin  các  

huyện, thành  phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, tp (p/h chỉ đạo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ(PTL). 

. 

               KT. GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                 Phan Văn Hòa 
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