
                 UBND TỈNH HÀ TĨNH 

  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

             Số: 547 /SVHTTDL-DSVH 
 V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh  

 COVID 19  tại các khu, điểm di tích. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Hà Tĩnh, ngày  19  tháng 5  năm 2021 

  

        

                     Kính gửi:  

        - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;  

        - Ban Quản lý các di tích;   

 

Thực hiện Công văn số 2717/UBND –VX1 ngày 9/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử để phục vụ công tác phòng 

chống dịch COVID 19 bằng mã QR; Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 

29/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường các biện pháp 

chống dịch trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đề nghị: 
 

1. Ban quản lý các di tích, các khu, điểm di tích trên địa bàn tỉnh thực hiện 

tốt các nội dung sau: 

- Tạm dừng tổ chức lễ hội, lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích; Ban quản lý 

các di tích, Bảo tàng, các khu, điểm di tích chỉ tổ chức đón khách tham quan khi 

đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo Thông điệp 5K: “Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch COVID 19 theo hướng dẫn của ngành y tế tại các khu, 

điểm di tích. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa 

Thông tin tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch, phát hiện kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định 

của pháp luật về phòng chống COVID 19 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch./. 
 

    Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở, PGĐ Sở phụ trách; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã và thành phố; 

- Ban QLDT: Nguyễn Du, Trần Phú, Hà Huy Tập; 

- Bảo tàng tỉnh; 

- Lưu: VT 
 

 

        KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Trần Xuân Lương 
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