UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 592 /SVHTTDL-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 22 tháng 10 năm 2021

V/v áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Kính gửi:
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 2865/UBND-KGVX ngày 21 tháng 10 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:
1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn
hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến,
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày
12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ
tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, thể
thao và du lịch; Công văn số 1362/TCTDTT-TTTTCII ngày 12/10/2021 của Tổng
cục Thể dục Thể thao về việc thí điểm tổ chức giải thể thao trong điều kiện bình
thường mới; Công văn số 5206/BNV-TGCP, ngày 15/10/2021 của Bộ Nội vụ về
việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở
tôn giáo, tín ngưỡng…
2. Đối với các hoạt động tập trung đông người:
- Không tập trung quá 30 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công
sở và đối với các hoạt động đám cưới, đám hỏi; yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên
tắc 5K theo quy định của Bộ Y tế.
- Các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm du lịch:
Không tập trung quá 30 người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch,
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nhất là nguyên tắc 5K theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Bộ Nội vụ.
- Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thư viện, triển lãm, chiếu phim, bảo
tàng, phòng tập thể thao trong nhà, giải thi đấu thể thao hoạt động không quá 50%
công suất; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với
cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tạm dừng hoạt động các lễ hội, các cơ sở
kinh doanh các dịch vụ: karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử (offline) để phòng,
chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.
4. Giao Thanh tra Sở tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp
hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động kinh doanh dịch
vụ, tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch theo quy định.
5. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của văn
bản này; bám sát văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để chủ động đề xuất,
tham mưu Lãnh đạo Sở điều chỉnh kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Thường xuyên tổng hợp báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.
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