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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2020

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:

- Các phòng quản lý nhà nước;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông
tin và Thể thao các huyện, TP Nam Định.

Thực hiện công văn số 159/UBND-VP7 ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc hoạt động trở lại một số hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh,
dịch vụ; Thông báo kết luận số 74/TB-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định yêu cầu các phòng quản lý nhà
nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung
tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố Nam Định thực hiện
ngay các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực
Chính phủ ngày 22/4/2020 và các văn bản chỉ đạo trên của Ủy ban nhân dân tỉnh,
trong đó tập trung công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan tại các di tích
lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện đến hết ngày 03
tháng 5 năm 2020.
2. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, các nghi lễ tôn giáo, tín
ngưỡng tập trung đông người; các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ
trường, quán bar, xông hơi, massage; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm
truy cập internet công cộng cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.
3. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu
phim, các hoạt động thi đấu thể dục thể thao tập trung đông người đến khi có
thông báo mới; trường hợp đặc biệt phải được sự cho phép của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
4. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện nếp
sống văn minh trong tổ chức việc hiếu, việc hỷ, không tổ chức tập trung đông người.
5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, công
khai, minh bạch về tình hình dịch Covid-19, các biện pháp về phòng, chống
dịch theo sự chỉ đạo, khuyến cáo của Bộ Y tế như: đeo khẩu trang nơi công
cộng, giữ khoảng cách tối thiểu giữa người với người, khai báo y tế… để cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và nhân dân
nghiêm túc thực hiện, không chủ quan, lơ là.
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6. Trưởng phòng các phòng quản lý nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Sở bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm đầy
đủ tại trụ sở và tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại
cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc họp trực tuyến và giải quyết các thủ tục hành
chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở mức độ 3,4 cho người dân,
doanh nghiệp.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh (để b/c);
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid 19 của Sở;
- Đài PTTH, Báo Nam Định (để phối hợp tuyên truyền);
- Cổng Thông tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu: VT.
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