BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động
văn hóa, thể thao và du lịch
(Ban hành theo Quyết định số:
/QĐ-BVHTTDL ngày
tháng 3 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới; Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 6 tháng 3 năm 2020, Thông báo
số 89/TB-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết
luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực
Chính về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ
nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức cách ly hoặc
giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh
thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức
khỏe và tính mạng của nhân dân.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đáp ứng tình hình mới.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra triển khai thực hiện
- Triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư,
Thường trực Ban Bí thư; các chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ; công điện và văn bản chỉ đạo Bộ VHTT và DL
- Ban hành và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc
gia phòng chống dịch Covid-19 các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở trung
ương và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường tuyên truyền phòng, chống
dịch bệnh, phối hợp giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.
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- Quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm du lịch an toàn; phối hợp
với các Bộ liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm
bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch.
- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy nhanh việc tổng hợp,
đề xuất các cơ sở lưu trú du lịch để làm nơi cách ly tập trung.
- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia, các cơ quan có
liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh.
2. Công tác tuyên truyền
- Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch tại
Việt Nam; chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan đến nhân dân về các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh;
hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân
phát tán thông tin sai về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các tin đồn,
thông tin sai sự thật, không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang
cộng đồng.
3. Công tác giám sát
- Giám sát chặt chẽ du khách tham quan tại các di tích lịch sử văn hóa,
danh lam thắng cảnh; kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ
thông qua việc đo thân nhiệt.
- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp phòng,
chống kịp thời phù hợp và hiệu quả.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Cục Văn hóa cơ sở
- Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra theo từng cấp độ dịch.
- Theo dõi, cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh.
- Đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực văn hóa cơ sở.
- Tổ chức sáng tác tranh cổ động và in, phát hành các ấn phẩm tuyên
truyền về phòng, chống dịch Covid-19 gây ra.
2. Tổng cục Thể dục, thể thao
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thể dục thể thao tăng
cường theo dõi và thực hiện các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid-19 gây ra trong công tác tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao.
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- Phối hợp với các địa phương, đơn vị, Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc
gia theo dõi, giám sát và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao, đặc biệt các sự kiện đang trong thời
gian tổ chức.
- Chỉ đạo các Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thực hiện các biện
pháp quản lý chặt chẽ đối với vận động viên, huấn luyện viên đang tập huấn tại
các trung tâm.
- Chỉ đạo Bệnh viện Thể thao Việt Nam chuẩn bị cơ sở vật chất, trang
thiết bị y tế phục vụ điều trị, cách ly theo quy định của Bộ Y tế; chủ động xây
dựng phương án phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện và phương án phối hợp
phòng chống dịch bệnh với các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.
- Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, vận động
viên, huấn luyện viên thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị nâng cao ý thức,
thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Căn cứ diễn
biến dịch bệnh, đề xuất lãnh đạo Bộ cho phép hoãn hoặc thay đổi thời gian hoặc
cho phép tổ chức các sự kiện thể thao trong nước, tham dự các sự kiện thể thao
quốc tế trong kế hoạch công tác năm 2020.
3. Tổng cục Du lịch
- Chủ trì đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm quản lý chặt
chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm du lịch an toàn; phối hợp với các cơ quan liên
quan kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài
qua đường du lịch.
- Chủ trì việc tổng hợp, báo cáo số lượng (cập nhật kịp thời) các cơ sở lưu
trú du lịch để làm nơi cách ly tập trung theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia.
- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch Covid-19 để có các
biện pháp chỉ đạo ứng phó dịch bệnh kịp thời.
- Chỉ đạo, đôn đốc Sở du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh
nghiệp du lịch trên toàn quốc theo dõi thông tin dịch bệnh, tuân thủ chỉ đạo,
khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục
Du lịch về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện yêu cầu đề
xuất cơ sở lưu trú du lịch để làm nơi cách ly tập trung.
- Chỉ đạo các Sở du lịch, doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc quản lý,
nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông
báo cho cơ sở y tế hoặc chính quyền nếu có phát hiện du khách nghi ngờ mắc
bệnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý
du khách ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; không tổ chức các
đoàn khách du lịch tới các địa phương đang có dịch và không đón khách du lịch
từ vùng có dịch đến Việt Nam.
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- Chỉ đạo Sở du lịch tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên
địa bàn nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch nhưng không kỳ thị khách du
lịch, gây ảnh hưởng đến hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, tác động tiêu
cực đến đến tâm lý khách khi lựa chọn điểm đến sau này.
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp khôi phục hoạt động du lịch, chính
sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau khi kết thúc dịch bệnh.
4. Cục Di sản văn hóa
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn tham mưu, đề xuất
các biện ngăn ngừa phòng, chống dịch bệnh tại di tích lịch sử - văn hóa, danh
lam thắng cảnh.
- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Covid-19 gây ra tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
5. Cục Điện ảnh
- Chỉ đạo các cơ sở điện ảnh, rạp chiếu phim thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 gây ra. Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 gây ra.
- Chỉ đạo các đội chiếu phim lưu động tiếp tục tạm dừng các buổi chiếu
phim tại nơi công cộng để tham gia công tác tuyên truyền phòng chống dịch
Covid-19 gây ra.
- Tạm dừng các công tác Hợp tác quốc tế, hội nghị, hội thảo trong kế
hoạch công tác của Cục Điện ảnh.
- Đề xuất các phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực điện ảnh: sản xuất, phát hành và phổ biến phim... trên cơ sở đánh giá thiệt
hại của dịch bệnh đối với các doanh nghiệp điện ảnh.
6. Thanh tra Bộ
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm việc
chấp hành các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư; chỉ thị, công điện của Thủ tướng
Chính phủ; văn bản, công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng,
chống dịch Covid-19 gây ra trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
7. Vụ Kế hoạch, tài chính
Hướng dẫn, tổng hợp, bố trí kinh phí phòng, chống dịch từ các cơ quan,
đơn vị thuộc Bộ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
8. Vụ Đào tạo
Chỉ đạo các trường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở
đào tạo; hướng dẫn sinh viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, khi có
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biểu hiện lâm sàng đã được cơ quan y tế thông báo và thực hiện mọi yêu cầu của
cơ quan y tế; tuyệt đối không che giấu hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh.
9. Văn phòng Bộ
- Tổ chức truyền thông tại trụ sở cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.
- Triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trực
quan bằng hình ảnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Covid-19 gây ra.
- Thực hiện truyền thông trên các cơ quan báo chí thuộc Bộ và các kênh
thông tin ngoài Bộ, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời về phòng, chống dịch
Covid-19 gây ra và các biện pháp phòng dịch để người dân chủ động phòng
ngừa, không hoang mang lo lắng.
10. Các đơn vị thuộc Bộ
- Thực hiện nghiêm chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng, chống dịch
Covid-19 gây ra; chủ động, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch coi đây
là một nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm các hành vi không thực hiện nghiêm
túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh.
- Thành lập Bộ phận thường trực để thường xuyên cập nhật, theo dõi,
cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh; đề xuất Lãnh đạo Bộ kế hoạch hoặc các
giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị.
- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; quán
triệt tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nâng cao ý
thức phòng, chống dịch Covid-19, nếu có các biểu hiện như: sốt, ho, khó thở …
phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ động cách ly không tới cơ quan
làm việc và đến cơ sở y tế khám bệnh kịp thời; không cử cán bộ đi học tập, công
tác nước ngoài trừ trường hợp đặc biệt được sự cho phép của Thủ tướng
Chính phủ; yêu cầu cán bộ không đi du lịch nước ngoài trong thời điểm này.
- Hạn chế tổ chức các cuộc hội nghị, họp nội bộ, sự kiện và các hoạt động
tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo,
điều hành; khuyến khích các hình thức họp trực tuyến.
11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và
Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tham mưu văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19
gây ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
- Đề xuất, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh có
hiệu quả tại địa phương.
- Tổng hợp, thường xuyên báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19
gây ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Kế hoạch trích từ dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2020 đã bố trí cho các đơn vị và kinh phí cấp bổ sung
(nếu có).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các cơ
quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch (hoặc các kịch
bản ứng phó) tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo
cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét.
3. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và thường
xuyên báo cáo tiến độ với Lãnh đạo Bộ để kịp thời chỉ đạo thực hiện./.
BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thiện

