
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
 

Số:         /SVHTT-TTr 

V/v triển khai công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trong lĩnh vực thể 

thao trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

Ninh Bình, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc triển khai 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Văn hóa và Thể thao đã 

chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tiến 

hành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh 

vực văn hoá và thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Qua kiểm tra, cơ bản các 

cơ sở kinh doanh karaoke, phòng tập gym, yoga, fitness… đều chấp hành 

nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm thời đóng cửa, dừng hoạt 

động kinh doanh. Tuy nhiên hoạt động tại một số điểm sân bóng đá không đảm 

bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành (không 

thực hiện khai báo y tế đối với những người vào sân; người quản lý không 

kiểm soát được số lượng người vào sân, số lượng người vào sân vượt quá quy 

định; cầu thủ dự bị, chờ thi đấu bên ngoài không đảm bảo khoảng cách, 

không đeo khẩu trang; việc bố trí nước sát khuẩn và khẩu trang, nước uống 

tại các sân không đảm bảo…) 

Từ thực trạng trên, Sở Văn hoá và Thể thao đề nghị UBND các huyện, 

thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các 

phường, xã thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các điểm sân bóng 

đá trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt kết quả cao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở 

- Phòng VH-TT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hồng Minh 



 


		2021-08-06T16:58:47+0700


		2021-08-06T17:02:05+0700


		2021-08-06T17:02:05+0700


		2021-08-06T17:02:05+0700




