ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /UBND-KGVX
V/v triển khai các biện pháp
an toàn phòng, chống COVID-19
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Kính gửi:

Kon Tum, ngày 06 tháng 01năm 2021 .

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 5050/BVHTTDL-VHCS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống
COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Tiếp tục nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các
chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh1; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình phòng chống
dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thực hiện biện pháp tạm ngưng tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định
số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ
hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; giảm
quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội để đảm bảo các điều kiện về
phòng, chống dịch bệnh.
- Yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt
động du lịch; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi công cộng; tham quan bảo
tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tham gia lễ hội theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh2 và hướng dẫn của ngành Y tế3.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh
dịch vụ du lịch; các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; bảo tàng, ban quản lý
di tích danh lam thắng cảnh, Ban tổ chức lễ hội… áp dụng quy trình phòng chống dịch
COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và khai báo an toàn COVID-19 hàng
ngày theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số
4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09 tháng 11 năm 2020 để kết nối với hệ thống an toàn
Đặc biệt tại Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chỉ thị
số 11/CT-UBND ngày 29-12-2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
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Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04-12-2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.
3
Văn bản số 4673/SYT-NVYD ngày 09-12-2020 về việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
1
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COVID quốc gia. Chú ý các trường hợp nhập cảnh đến lưu trú, du lịch… trên địa bàn
tỉnh cần phải khai báo y tế bắt buộc tại cơ sở y tế gần nhất.
- Tổ chức các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động, khách
du lịch, người tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, khách tham quan bảo tàng
và các di sản văn hóa, người tham gia lễ hội.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trên các panô, bảng hướng dẫn, tờ rơi, loa phát
thanh... tại các điểm du lịch; bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các khách sạn, cơ sở
lưu trú phù hợp, đảm bảo điều kiện trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
thành lập cơ sở cách ly tập trung (ngoài các cơ sở hiện có) để đáp ứng nhu cầu đa dạng
của người nhập cảnh4; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để kiểm tra, giám
sát việc cách ly tập trung tại khách sạn theo đúng quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả tổ
chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực
văn hóa, thể thao, du lịch về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 29 tháng 01
năm 2021.
3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: Căn
cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt là công tác kiểm tra, rà soát
chặt chẽ, bám sát địa bàn, phát hiện sớm các đối tượng nhập cảnh trái phép đến địa bàn
để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời, không để dịch bệnh có khả năng xâm
nhập và lây lan trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng,
chống dịch bệnh.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXPTDL.
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Y Ngọc
Theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20-3-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách
ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả" thay cho nhiệm vụ của Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại các Văn bản số 3249/UBND-KTTH ngày 31-8-2020, Văn bản số
3279/UBND-KGVX ngày 01-9-2020; Văn bản số 3481/UBND-KGVX ngày 16-9-2020.
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