ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 465 /UBND

Tp.Tây Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường các biện pháp
an toàn phòng, chống dịch Covid-19,
thực hiện nếp sống văn minh trong
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Kính gửi:
- UB. MTTQVN và các Tổ chức chính trị - xã hội;
- Các cơ quan, đơn vị Thành phố;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 1059/UBND-KGVX ngày 8/4/2021 của UBND tỉnh
Tây Ninh về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19,
thực hiện nếp sống trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch;
Thực hiện Công văn số 576/SVHTTDL-QLDL ngày 24/3/2021 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19
của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn;
Thực hiện Công văn số 228/STTTT-TTBCXB ngày 23/02/2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống
dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở.
Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị UB. MTTQVN và các Tổ chức chính trị
- xã hội, các cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND phường, xã thực hiện một số nội
dung sau:
1. Đề nghị UB. MTTQVN và các Tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn Thành phố
- Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cán bộ, công chức và
Nhân dân cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh khi tham gia các hoạt động
văn hóa, thể thao, du lịch.
- Tiếp tục tổ chức triển khai tuyên truyền, cài đặt và sử dụng ứng dụng
Bluezone - Khẩu trang điện tử, cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội
viên và người lao động.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố
- Phối hợp các đơn vị liên quan vận động cán bộ, công chức, người lao động
và Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, lễ hội và tham quan
di tích đảm bảo an ninh, an toàn, lành mạnh.
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- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch
Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Thành phố.
- Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố công tác hướng dẫn tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh tại các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao và lễ hội, các địa điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.
- Hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch tự đánh giá và công khai kết quả tự
đánh giá an toàn Covid-19 theo đúng quy định.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung văn bản này,
tổng hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây
Ninh đúng quy định.
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Thành phố
- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong
tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải thi đấu, tập luyện thể dục thể thao.
- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng các xã,
phường tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tại địa phương đảm bảo an toàn
trong phòng, chống dịch bệnh.
- Thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như thực hiện tốt
yêu cầu 5k của Bộ Y tế, khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thực hiện
cài đặt ứng dụng truy vết (Bluezone), nâng cao ý thức về tố giác người nhập cảnh
trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch...
- Thực hiện đưa tin, bài, tăng thời lượng phát sóng để phổ biến, tuyên truyền
đến các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống
dịch bệnh. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian diễn ra các lễ hội, các
ngày nghỉ lễ, tết, các sự kiện tập trung đông người.
4. Ủy ban nhân dân các phường, xã
- UBND phường, xã triển khai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi
công cộng, hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội. Khi tổ chức
các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tập trung đông người phải tuân thủ
yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.
- Tổ chức hướng dẫn cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn
Covid-19 và công khai trên hệ thống bản đồ chống dịch Covid-19 (theo hướng dẫn
tại https://antoancovid.vn/huong-dan-su -dung-app).
- Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin, nắm chắc số khách đang lưu trú tại cơ
sở, kiểm soát người dân từ địa phương khác đến, người từ nước ngoài về, người
nhập cảnh trái phép, người có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh để xử lý kịp thời,
thực hiện tốt công tác quản lý cư trú.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư
nhằm nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống
dịch bệnh của nhân dân.
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- Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở lưu trú,
cơ sở dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể thao nhằm kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.
Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị UB. MTTQVN và các Tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các phường, xã tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

