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V/v tiếp tục triển khai công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid -19

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính
phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực
Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày
16/4/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng các hoạt để phòng, chống dịch bệnh
COVID-19; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc
Sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:
1. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tiếp tục quán triệt toàn thể công
chức, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp
chống dịch Covid -19 theo Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn
phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo liên quan
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã được
triển khai trong thời gian qua với tinh thần không chủ quan, không buông lỏng.
Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tự thực hiện
đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với
các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.
2. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong
chỉ đạo, điều hành công việc của đơn vị; tiếp tục bố trí cho công chức, viên chức sử dụng
công nghệ thông tin làm việc tại nhà một cách hiệu quả; phân công lãnh đạo và CCVC
làm việc tại cơ quan để xử lý công việc theo đúng quy định. Lãnh đạo các phòng, ban,
đơn vị phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra kết
quả làm việc trực tuyến tại nhà của CCVC; thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo
kết quả thực hiện tại địa chỉ nhóm Zalo COVID-19- Sở VHTTDL-QNAM.
3. Trung tâm Văn hóa tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên địa bàn tỉnh các văn
bản: Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19, Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị số
11/CT-UBND ngày 28/3/2020 và Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của
UBND tỉnh về việc tạm dừng các hoạt để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
4. Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh,
xử phạt các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo các
văn bản quy định của Trung ương, của Tỉnh.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc
thực hiện các nội dung nêu trên./.
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