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Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn; 

- Các Đơn vị trực thuộc Sở. 

            

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 12/01/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và các văn bản khác có liên quan 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch của tỉnh. 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đang tiếp tục lây lan 

với tốc độ nhanh trên diện rộng. Thời gian qua, Sở đã triển khai một số văn bản 

có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid -19. Tuy nhiên, hiện nay vẫn 

còn đơn vị còn biểu hiện lơ là, chủ quan, không áp dụng và thực hiện nghiêm túc 

các văn bản cũng như biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp 

trên và khuyến cáo của các cơ quan chức năng về công tác giám sát, cách ly, chỉ 

định xét nghiệm cho người từ tỉnh khác trở về. Cụ thể: 

Ngày 02/5/2021 có 04 cộng tác viên đi chuyến bay từ Hà Nội vào Đoàn Ca 

múa nhạc tỉnh để phối hợp thực hiện công việc chuyên môn, sau đó đã lưu trú tại 

đơn vị. Các Cộng tác viên đã khai báo tại nơi đi nhưng chưa kịp thời báo với địa 

phương nơi đến. Việc báo cáo chậm trễ là vi phạm quy định trong công tác 

phòng, chống dịch. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê bình 

nghiêm khắc đối với tập thể Lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc tỉnh đối với vi phạm 

nêu trên, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong 

thời gian tới. 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống Covid -19 

trong toàn Ngành, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các phòng chuyên 

môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: 

 - Tăng cường quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế về 

phòng, chống dịch Covid-19.  

 - Đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở trực tiếp chỉ đạo và chịu 

trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị mình phụ 

trách, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời xem xét trách 
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nhiệm người đứng đầu khi để phát sinh dịch bệnh do lỗi chủ quan xảy ra trong 

ngành kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên những vấn đề vượt thẩm quyền. 

 - Toàn thể CBCCVC và người lao động ngành Văn hóa  - Thể thao thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo pháp luật. Tích 

cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp  tự bảo vệ 

bản thân, gia đình và có trách nhiệm với cộng đồng trong công tác tham gia hoạt 

động phòng, chống dịch.   

- Giao Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các 

phòng, các đơn vị trong toàn Ngành. 

Do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 

yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện các nội dung văn bản này và  

chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc công chức, viên chức , người lao 

động do mình quản lý lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy 

định phòng chống dịch.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP(Tấn) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
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