
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-QLTDTT Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2021 
 

V/v Hướng dẫn người dân tập luyện TDTT 

kết hợp thực hiện các biện pháp phòng chống 

đại dịch Covid-19  

  

 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- 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 Kết luận số 350-KL/TU, ngày 30/5/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về “Công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh”; Thông báo số 

284/TB-UBND, ngày 28/5/2021 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực 

tuyến về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều người dân tích cực tập 

luyện thể dục thể thao (đi xe đạp, chạy, đi bộ, thể dục dưỡng sinh…) nhằm nâng 

cao sức khỏe, góp phần phòng chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19. Đây là tín hiệu 

đáng mừng cần được động viên, thúc đẩy phát triển phong trào, tuy nhiên để kết 

hợp tập luyện thể dục thể thao đúng cách với đảm bảo thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố, Phòng Văn hóa, Thông tin, Trung tâm 

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

thành phố đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân khi tham gia tập luyện thể 

dục thể thao phải thực hiện đúng quy định “5K” phòng chống dịch Covid-19 của 

Bộ Y tế và các yêu cầu, quy định sau đây: 

1. Đối với người tập luyện môn xe đạp: 

- Nghiêm cấm các hành vi bốc đầu đi xe một bánh, buông tay khi đi xe, lạng 

lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều hoặc trên vỉa hè phần 

dành cho người đi bộ, đi xe hàng 2, 3 hoặc nhiều hơn… 

- Khuyến cáo người đi xe đạp cần trang bị đủ bảo hiểm, giày, mũ, đối với 

người đạp xe buổi tối hoặc rạng sáng phải mặc áo phản quang và bắt buộc xe đạp 

phải có đèn chiếu sáng và đèn hậu cảnh báo. 

2. Đối với người tập luyện môn chạy, đi bộ: 

- Khuyến cáo người chạy, đi bộ không đi thành nhóm đông người, không đi 

vào những điểm đã có thông báo cấm, không cởi trần hoặc ăn mặc phản cảm. 

3. Công tác phòng chống tai nạn, thương tích đuối nước trẻ em 



Thực hiện theo Công văn số 739/UBND-KGVX, ngày 08/6/2021 của 

UBND tỉnh về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và 

phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè. Cụ thể yêu cầu 

UBND các huyện, thành phố quan tâm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất 

lượng giáo viên và hướng dẫn viên dạy bơi; vận động các gia đình chủ động đưa 

trẻ em đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Căn cứ tình hình diễn 

biến dịch bệnh COVID-19 tại địa phương để tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng an 

toàn trong môi trường nước cho trẻ em./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

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

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng, QL TDTT; 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, QLTDTT. (LTH) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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