
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

   
             Số:        /SVHTTDL-NVVH                    
V/v áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày     tháng 10 năm 2021 

 
 
Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các huyện, 

thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 3442/UBND-KGVX ngày 14/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch. 

Thực hiện Công văn số 33935/BVHTTDL-TV ngày 24/10/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh 

hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

 Nhằm cụ thể hoá các mục tiêu Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 
của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19” (Nghị quyết 128/NQ-CP). Đảm bảo sự thống 

nhất thực hiện theo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, phát 

huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống, sinh hoạt của Nhân dân dần 

trở lại tình trạng bình thường mới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các 
phòng, đơn vị thuộc Sở; đơn vị cơ sở thực hiện nội dung sau: 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1 Nội dung tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, chính sách đường lối chủ 

trương cảu Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác phòng chống dịch trong tình 

hình mới. 

- Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 
của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và các Chỉ thị, Công điện, Công văn của 

Chính phủ. 
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- Tuyên truyền Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn 

số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định, công văn chỉ đạo của Tỉnh 

Ủy, UBND tỉnh và các công atcs hướng dẫn của Sở Y tế và các sở ngành liên quan 

trong công tác phòng chống dịch trong trên địa bàn. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; tuyên truyền cổ động 

trực quan, tham quan du lịch, thông tin, trưng bày triển lãm, sách báo, thư viện, 

điện ảnh, tạp chí.  

- Thông tin, tuyên truyền bằng văn bản và tuyên truyền trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử và các ấn phẩm thông tin, trên các trang mạng xã hội do cơ 

quan, đơn vị quản lý.  

- Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, 

panô, tổ chức hoạt động lồng ghép tuyên truyền về các ngày lễ lớn với các hình 

thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả. 

- Thông qua các hội nghị, cuộc họp trực tuyến và hệ thống văn bản của cơ 

quan, đơn vị. 

2. Nội dung hoạt động bình thường mới và giải pháp triển khai thực hiện 

Tùy theo cấp độ công bố dịch của Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã công bố các 

phòng, đơn vị thuộc Sở; đơn vị cơ sở chủ động tham mưu nội dung theo lĩnh vực 

phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định về công tác phòng chống dịch tại 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo của 
UBND tỉnh. 

2.1. Đối với các hoạt động bình thường mới bao gồm: hoạt động văn hóa 

phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, ngày 

thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng và hoạt động của thư viện; rạp 

chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật  

- Được hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên các cơ quan, đơn vị tổ 

chức phải xây dựng kế hoạch tổ chức và các phương án phòng, chống dịch theo 

từng cấp độ, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định. 

- Riêng đối với các dịch vụ văn hóa karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh 
tạm thời chưa hoạt động trở lại theo Công văn số 3442/UBND-KGVX ngày 
14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đến khi có thông báo mới. 

2.2. Đối với các hoạt động triển khai theo cấp độ dịch  
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2.2.1 Đối với hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động 

triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng 

ứng  

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2: 

 - Giảm quy mô, cấp độ, thay đổi hình thức tổ chức theo tình hình diễn biến 

dịch bệnh và các quy định của địa phương.  

- Giảm 30% số lượng đại biểu, khách mời theo Kế hoạch được phê duyệt. 

 b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:  

- Giảm quy mô, cấp độ, thay đổi hình thức tổ chức theo tình hình diễn biến 

dịch bệnh và các quy định của địa phương.  

- Giảm 50% số lượng đại biểu, khách mời dự theo Kế hoạch được phê 

duyệt. Hạn chế thành phần khách mời từ các địa phương khác.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày kỷ 

niệm, ngày truyền thống, ngày thành lập, ngày hưởng ứng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng.  

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:  

Dừng tổ chức các hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày kỷ 

niệm, ngày truyền thống ngày thành lập, ngày hưởng ứng thông qua phương tiện 

thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, ấn phẩm tuyên truyền.  

2.2.2 Đối với hoạt động lễ hội  

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:  

- Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội; giảm tổ chức 

các hoạt động hội đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh căn cứ theo 

tình hình diễn biến dịch bệnh và các quy định thực tế tại địa phương.  

- Giảm 50% số lượng đại biểu, khách mời theo Kế hoạch được phê duyệt. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di 

tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa đích thực của 

tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.  

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:  

- Chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội.  

- Không mời khách tham dự phần nghi lễ.  

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng tổ chức lễ hội.  

2.2.3. Đối với hoạt động của thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật  

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:  

- Giảm 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ.  
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- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19.  

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:  

- Giảm 70% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ.  

- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19.  

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng tổ chức các hoạt động.  

3. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Giao Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, đơn vị và các cơ quan liên quan 
tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, 

chống dịch Covid-19 trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, tổ chức các hoạt động, 

sự kiện văn hóa theo quy định. 

- Giao Phòng Nghiệp vụ Văn hóa chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở, Văn 
phòng Sở  theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của văn bản này; bám sát 

văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để chủ động đề xuất, tham mưu Lãnh 

đạo Sở điều chỉnh kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh 

vực văn hóa; Thường xuyên tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu theo lĩnh vực. 

Nhận được văn bản này, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, 

đơn vị thuộc Sở; đơn vị cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (Báo/cáo); 
- Bộ VHTTDL (Báo/cáo); 
- Giám đốc Sở (Báo/cáo); 
- UBND huyện, thị xã, thành phố (P/h chỉ đạo); 
- Lưu: VT, NVVH(LVQ). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Đoàn Văn Chì 

 
 
 
 


