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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 857 /SVHTTDL-QLDL 
V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới 

An Giang, ngày 28 tháng 4  năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; 

 - Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao & Du lịch huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới. 

Thực hiện Công văn số 432/UBND-KGVX ngày 27/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg về các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: không ra khỏi nhà nếu không thực 

sự cần thiết; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; 

Thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang khi ra ngoài và tham gia các hoạt động 

cộng đồng; Đề cao cách ứng xử văn minh nơi công cộng như xếp hàng, giữ 

khoảng cách trong tiếp xúc giữa người với người tối thiểu 01 mét; Không tập 

trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh 

viện; Người có dấu hiệu ốm, sốt thì nên ở nhà, không đến cơ quan, công sở, đơn 

vị, trường học và nơi công cộng; đồng thời khai báo với cơ sở y tế gần nhất để 

được hỗ trợ kịp thời. 

2. Tiếp tục dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín 

ngưỡng, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng khi 

chưa cần thiết. 

3. Tiếp tục tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu bao 

gồm: Khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, quán bar, chợ đêm, các trò chơi điện 

tử, internet, karaoke (kể cả karaoke di động), tụ điểm hát với nhau, cơ sở mát xa, 

xông hơi, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp. 
4. Thông tin đến các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ bao gồm khách 

sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn uống… (trừ các cơ sở kinh doanh nêu tại 

mục 3 trên đây), khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được 

hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch như: đeo khẩu trang, trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt 
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khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay 

và thường xuyên vệ sinh nơi kinh doanh và bảo đảm giãn cách tối thiểu 01 mét 

khi tiếp xúc. Khuyến khích các loại hình mua bán trực tuyến, bán hàng mang đi, 

giao hàng tận nơi. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong phạm 

vi chức năng, quyền hạn tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền, vận động thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tham 

mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý nghiêm hành vi vi phạm việc tạm dừng 

các hoạt động thuộc chức năng đơn vị quản lý, liên quan đến phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện 

nghiêm túc Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Tổ phòng chống dịch Covid-19; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Đào Sĩ Tuấn 
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