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Nam Định, ngày 13 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Sở về triển khai
nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 12 tháng 8 năm 2021, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên BCH
Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ
trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Sở triển khai nhiệm vụ
phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban
Thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở và đồng chí Chánh Văn phòng.
Căn cứ Thông báo kết luận số 143/TB-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh và các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận:
Trong tuần vừa qua, tình hình dịch Covid-19 ở nước ta tiếp tục diễn biến
phức tạp, trong tỉnh đã ghi nhận thêm 06 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 04
trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế và 02 trường hợp
lây nhiễm thứ phát đã khoanh vùng cách ly. Trong thời gian tới, tình hình dịch
Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ cao có ca nhiễm mới
trong cộng đồng địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các
phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tập trung thực hiện các
biện pháp cụ thể trong phòng, chống dịch, không để dịch lây lan trong tỉnh,
trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ:
1. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống
dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo
quốc gia về phòng, chống Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy và
Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền (nhất là qua hệ thống
truyền thanh cơ sở, truyền thanh lưu động) về tình hình dịch Covid-19, các biện
pháp phòng, chống dịch và chính sách hỗ trợ an sinh xã hội để người dân biết,
ủng hộ tích cực tham gia và giám sát thực hiện; tuyên truyền, phê phán, lên án
các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch.
3. Quán triệt tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ
quan, đơn vị không đi ra ngoài địa bàn tỉnh. Trường hợp thực sự cần thiết phải
được sự đồng ý của Giám đốc Sở. Tuyên truyền, vận động người thân và nhân
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dân không đi ra khỏi địa bàn tỉnh nếu không thật sự cần thiết, vì sức khỏe của
chính mình, gia đình và cộng đồng.
4. Giao Thanh tra Sở chủ trì, xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm
tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh
doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch…, nhất là các cơ sở dịch vụ lưu trú
trong thời gian cao điểm từ ngày 15/8/2021 đến ngày 15/9/2021.
5. Giao Phòng Quản lý Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh, Triển lãm
tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tập trung tham mưu thực hiện việc
triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Chính phủ và Quyết định số
30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, đảm bảo nhanh
chóng, kịp thời, đúng đối tượng; giao Văn phòng là đầu mối tổng hợp, thường
xuyên báo cáo đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách về tiến độ
thực hiện.
6. Giao đồng chí Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị
sự nghiệp thể dục thể thao và các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản kế
hoạch, phương án đáp ứng ngay nếu Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng Cung Thể
thao Nam Định làm Bệnh viện dã chiến khi dịch lây lan trên diện rộng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các phòng quản lý nhà
nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc biết và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đ/c Giám đốc Sở;
(để
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
báo cáo)
- Các phòng quản lý nhà nước;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Cổng Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Hồng Phong

