
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

Số:              /UBND-VX 
V/v triển khai các biện pháp an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19 trong 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  

 

Chiêm Hóa, ngày     tháng 01 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban Quản lý điểm du lịch sinh thái thác Bản Ba. 
 
 

 Thực hiện Công văn số 44/UBND-KGVX ngày 08/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 - Nghiêm túc triển khai quy trình phòng, chống dịch COVID-19 trong 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh, huyện đã ban hành. 

 - Yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia 

hoạt động du lịch; hoạt động văn hóa, thể thao tại nơi công cộng; tham quan di 

tích, danh lam thắng cảnh; tham gia các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước tại địa phương. 

* Lưu ý:UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ sở lưu trú; các cơ sở hoạt 

động dịch vụ văn hóa; các Ban Quản lý di tích trên địa bàn áp dụng quy trình 

phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, 

của tỉnh, huyện (có biểu phụ lục gửi kèm theo). 

 2. Ban Quản lý Điểm du lịch sinh thái thác Bản Ba 

 Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt 

động du lịch; yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang khi tham 

gia hoạt động tại điểm du lịch. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 

Ban Quản lý Điểm du lịch sinh thái thác Bản Ba thực hiện nghiêm túc./. 
  

[Nơi nhận: 
- Như trên; (T/hiện) 

- TT Huyện ủy;  (Báo cáo) 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Phó Chủ tịch UBND huyện PTVX; 

- Chánh, Phó VPTH; 

- CVVX; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Hà Thị Minh Quang 
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