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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Xương, ngày 08 tháng02 năm 2021

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19 trong các
hoạt động văn hóa, thể thao và trong việc
cưới, việc tang trên địa bàn toàn huyện.

Kính gửi:
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị.
Thực hiện Công văn số 461/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 05/02/2021 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và trong việc cưới, việc
tang trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương yêu cầu Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày
28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 và Công điện khẩn số
05/CĐ-UBND ngày 03-02/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công điện
số 04/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 và Công điện số 05/CĐ-UBND ngày
04/02/2021 của UBND huyện Quảng Xương về thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương; Công văn số
212/UBND-VH&TT ngày 01/02/2021 của UBND huyện Quảng Xương về việc
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Civid-19 trong các hoạt động
lễ hội; các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
2. Đối với các hoạt động văn hóa, thể thao:
- Hoãn hoặc dừng tổ chức các sự kiện thể thao trên địa bàn để đảm bảo các
biện pháp phòng chống dịch; chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao và các
cơ sở hoạt động thể dục thể thao thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống
dịch Covid -19 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá,

Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thanh Hoá, UBND huyện và Hướng dẫn của
ngành Y tế.
- Điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động văn hoá trong dịp tết
nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo thực hiện và chủ động kiểm soát tốt tình hình
dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn.
- Chính quyền các xã (thị trấn), đơn vị, cơ quan trên địa bàn huyện tăng
cường tuyên truyền, vận động Nhân dân hạn chế tham gia các hoạt động tại cơ sở
kinh doanh karaoke, các hoạt động văn hoá tập trung đông người; chính quyền địa
phương, Ban tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng
cảnh… chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp số lượng người tham gia các hoạt động tại
di tích lịch sử - văn hóa, nhà truyền thống, danh lam thắng cảnh không quá 30
người tại một thời điểm, trong cùng một không gian; đồng thời, thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường công tác vệ sinh, khử khẩn theo quy
định của ngành Y tế tại địa bàn quản lý.
3. Đối với việc cưới, việc tang, tảo mộ, mừng thọ:
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh, tuyên truyền, vận
động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong
việc cưới, việc tang theo quy định.
- Đối với việc cưới: Khuyến khích, vận động người dân, đặc biệt là cán bộ,
công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức lễ cưới
hoặc giảm tối đa các bước thủ tục, thời gian tổ chức lễ cưới; hạn chế việc tổ chức
ăn uống đông người, dài ngày; có các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo
hướng dẫn của cơ quan Y tế tại các lễ cưới như: Khử trùng, tiêu độc, vệ sinh môi
trường xung quanh khu vực tổ chức lễ cưới; thường xuyên lau rửa bàn ghế, vật
dụng phục vụ lễ cưới bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; chuẩn bị sẵn khẩu
trang, nước rửa tay diệt khuẩn, xà phòng, dung dịch sát khuẩn họng… và các vật
dụng cần thiết theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phục vụ vệ sinh cá nhân cho người
nhà và khách dự lễ cưới.
- Đối với việc tang: Tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là cán bộ
công chức, viên chức rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang (để người chết trong nhà
không quá 12 giờ), thực hiện các hình thức lễ tang cho người quá cố một cách gọn
nhẹ; có thông báo phù hợp với người thân, bạn bè về hình thức đón tiếp khách

phúng viếng; hạn chế tối đa người đến viếng, tham dự lễ tang để tránh tập trung
đông người; khuyến khích hình thức hoả táng.
Trong trường hợp người tham dự lễ cưới, lễ tang có tiền sử đến và đi qua
vùng dịch, có tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid-19 mới được ghi
nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày, gia đình tổ chức
lễ cưới, lễ tang phải có trách nhiệm khai báo cho cơ quan y tế và chính quyền địa
phương nơi cư trú biết, thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn và quy định
của Bộ Y tế.
- Đối với các hoạt động liên hoan, mừng thọ, tảo mộ: Các cấp chính quyền
địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn cần thực hiện các giải pháp vận động
người dân hạn chế tổ chức liên hoan, gặp mặt, giao lưu, tất niên, mừng thọ và các
sự kiện tập trung đông người; giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của ngành
y tế; tuyên truyền vận động người dân phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình,
dòng họ trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân trong tự giác
chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch; tham gia khai báo y tế tự
nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ cho gia đình, bản thân, cộng
đồng.
4. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch trong lĩnh vực
hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc
triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Văn hóa
và Thông tin) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
KT.CHỦ TỊCH
- Sở VH,TT&DL ( b/c);
- TTr Huyện ủy - HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch huyện;
- UBND các xã, thị trấn ( để t/h);
- TTVH,TT,TT&DL ;
- Lưu: VT.
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