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Số:             / UBND-VHTT 
V/v Tăng cường công tác phòng, chống 

dịch Covid- 19 trong hoạt động văn hóa, 

thể dục thể thao. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Sầm Sơn ngày 07   tháng   8  năm 2020 

     

  Kính gửi:   

    - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

    - UBND các xã, phường. 
 

 
 

 Thực hiện Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020, Công điện số 

1197/CĐ-BYT này 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn trương triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch Covid- 19; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 

03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về  thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Công 

văn số 2585/SVHTTDL- QLTDTT ngày 048/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịc tỉnh Thanh hóa về việc phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trong hoạt động 

thể dục thể thao.  

 Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, Chủ 

tịch UBND hành phố Sầm Sơn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm 

túc triển khai một số nội dung sau: 

 1.Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền 

thanh- Truyền hình thành phố các văn bản Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ  Y tế; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành 

phố về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa 

bàn. Bổ sung hệ thống băng zôn, pa nô tuyên truyền trực quan các biện pháp 

phòng chống dịch tại các xã, phường trên địa bàn thành phố. 

- Thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh thành phố danh sách các 

trường hợp F1, F2, F3 đã tiếp xúc với bệnh nhân 748 tại khu phố Nam Bắc để 

người dân nắm được, chủ động biện pháp phòng tránh dịch bệnh. 

- Tạm dừng mọi hoạt động văn hóa, thể thao đông người do đơn vị trực 

tiếp quản lý do đến khi có thông báo mới của cấp có thẩm quyền. 
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2. Ủy ban nhân dân các xã, phường  

 - Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao tập trung đông người trên 

địa bàn xã, phường; kịp thời thông báo cho nhân dân biết để thực hiện cho đến 

khi có thông báo mới. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố 

về công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình mới; Thực hiện 

nghiêm túc việc cách ly tại nhà đối với các trường hợp người dân đi từ Đà Nẵng 

và các tỉnh có dịch về địa phương.  

- Tổ chức thông báo trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường danh 

sách các trường hợp đi từ vùng dịch về phải cách ly tại nhà; danh sách các 

trường hợp F1, F2, F3 đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 748 tại Khu phố Nam Bắc 

để người dân nắm được và tự giác khai báo y tế, đồng thời chủ động giám sát 

việc thực hiện cách ly tại gia đình các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương. 

- Tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng app 

Bluezone và Smart Thanh Hóa theo hướng dẫn tại công văn số 2905/UBND-

VHTT ngày 03/8/2020 của UBND thành phố Sầm Sơn. 

3. Giao Trung tâm Y tế thành phố cung cấp các tài liệu hướng dẫn các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, báo cáo ca bệnh 748 và danh sách 

các trường hợp F1, F2, F3 đã tiếp xúc với ca bệnh cho Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch, UBNĐ các xã, phường để thông báo trên hệ 

thống Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố và Đài Truyền thanh các xã, 

phường. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiệm túc triển 

khai thực hiện/. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (T/hiện); 

- TTr. Thành ủy, HĐND thành phố (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố (để B/cáo); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để biêt); 

- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan (T/hiện); 

- Lưu: VT, P.VHTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Bùi Quốc Đạt 
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