UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

Số: 141 / SVHTT-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v khẩn trương tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19.

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa
và Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thanh các huyện thành phố;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện văn bản số 44/UBND-VP6 ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc khẩn trương tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, để chủ
động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan
trong cộng đồng, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin,
Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh
các huyện thành phố, các phòng, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, quán triệt và tổ chức
thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Thực hiện tốt thông điệp “5K” gồm Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng
cách-Không tụ tập-Khai báo y tế và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch trong cơ quan, đơn vị; trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể
dục thể thao, giải trí tại nơi công cộng, các hoạt động tham quan di tích lịch sử,
danh lam thắng cảnh. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở, địa điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể
thao, các di tích trên địa bàn.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Trung
tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện thành phố tăng cường tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn
chế tham gia hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, di
tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; giảm quy mô, thời gian tổ chức, đơn
giản các lễ nghi, thủ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
3. Cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan đơn vị
hạn chế tối đa việc tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, gặp gỡ và các hoạt động
tập trung đông người kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ; không đến các địa
phương có các ca bệnh Covid-19. Trường hợp có đến/đi về từ các địa phương có
dịch chủ động khai báo với cơ quan y tế, chính quyền địa phương.

4. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên quán triệt, nhắc
nhở, kiểm tra công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện nghiên túc các biện pháp phòng,
chống dịch trong hoạt động của đơn vị mình.
Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc
thực hiện./.
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