UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

Số: 17 /BC-SVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả công tác triển khai phòng, chống dịch Covid -19
trong các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và lễ hội trên địa bàn tỉnh
trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Thực hiện 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 văn số 614/UBND-VX1 ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng
cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả công tác triển khai phòng,
chống dịch Covid -19 trong các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và lễ hội
Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. Công tác tham mưu, xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn về phòng, chống dịch bệnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu, xây dựng và ban hành các
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa & Thông tin cấp huyện; UBND cấp
xã, cụ thể: Văn bản số 9062/UBND-VX3 ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh về
việc triển khai các biện pháp an toàn trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm
2021; Công văn số 1360/SVHTTDL -XDNSVH&GĐ ngày 28/12/2020; Công
văn số 113/SVHTTDL -XDNSVH&GĐ ngày 27/01/2021 về việc tăng cường
công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quản lý và tổ chức lễ hội
Tân Sửu năm 2021; Kế hoạch số 03/KH-SVHTTDL ngày 12/01/2021 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo
vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa, công tác tổ chức lễ hội trong dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu (kèm theo Quyết định số 11/QĐ-SVHTTDL); Văn bản số
129/SVHTTDL-DSVH ngày 29/01/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch
Covid-19 trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Công văn số
138/SVHTTDL-QLVH ngày 01/02/2021 về việc tạm dừng hoạt động tại các cơ
sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh...
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện các ca nhiễm mới
trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương đã công bố trên 10
tỉnh, thành phố có người nhiểm SARS-COV2 (Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội,
Phú Thọ, Gia Lai, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Bắc Giang,…). Ban chỉ
đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh và Ngành văn hóa, thể thao & du lịch đã và
luôn theo sát diễn biến tình hình, kịp thời đề xuất, triển khai các kịch bản về tình
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hình dịch bệnh ở các địa phương và thành lập 03 Đoàn kiểm tra do các đồng chí
Phó Giám đốc Sở được phân công theo dõi lĩnh vực, phụ trách địa bàn các huyện,
thành phố làm Trưởng đoàn nhằm tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện
biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du
lịch và lễ hội đầu Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
II. Kết quả thực hiện
1. Công tác tuyên truyền:
Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản chỉ đạo
các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông
tin & Thể thao cấp huyện triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức
phong phú: Tuyên truyền trên loa truyền thanh, băng zôn, pa nô, áp phích, tuyên
truyền lưu động. Các nội dung tuyên truyền được triển khai cụ thể, chuyền tải đến
người dân trong việc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong
phòng chống dịch covid 19 trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể
thao, du lịch và gia đình. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao ý thức,
trách nhiệm của nhân dân trong chấp hành công tác phòng, chống dịch bệnh.
2. Kết quả công tác kiểm tra
Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-SVHTTDL và Kế hoạch số 03/KHSVHTTDL ngày 12/01/2021 của Giám đốc Sở về kiểm tra việc chấp hành quy
định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, công tác tổ chức lễ
hội, hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021.
Qua kiểm tra đoàn đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 06
trường hợp với tổng số tiền phạt 34 triệu đồng, nộp ngân sách tỉnh theo quy
định (Flamingo Đại Lải Hotel&Resort, Công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà,
Khách sạn Trường Giang - xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Khách sạn
Westlake Hotel&Resort,Công ty TNHH MTV Nhà nước Viettel chi nhánh
Vĩnh Phúc, Khách sạn ASEAN).
Phối hợp cùng Phòng An ninh - chính trị nội bộ (PA 03 - Công an tỉnh)
tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ, UBND tỉnh về tạm dừng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa công
cộng. Đoàn đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 02 trường
hợp với tổng số tiền phạt 20 triệu đồng, nộp ngân sách tỉnh theo quy định. (Cơ
sở Karaoke Phương Đông, địa chỉ: Thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình
Xuyên và Cơ sở AE Game 4.0, địa chỉ: Thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện
Bình Xuyên).
2

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện các ca nhiễm mới
trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương đã công bố trên 10
tỉnh, thành phố có người nhiểm SARS-COV2 (Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội,
Phú Thọ, Gia Lai, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Bắc Giang,…). Ban chỉ đạo
phòng, chống Covid-19 của tỉnh và Ngành văn hóa, thể thao & du lịch đã và luôn
theo sát diễn biến tình hình, kịp thời đề xuất, triển khai các kịch bản về tình hình
dịch bệnh ở các địa phương và ban hành quyết định thành lập 03 Đoàn kiểm tra do
các đồng chí Phó Giám đốc Sở được phân công theo dõi lĩnh vực, phụ trách địa
bàn các huyện, thành phố làm Trưởng đoàn nhằm tăng cường công tác kiểm tra
việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các hoạt động Văn hóa,
Thể thao, Du lịch và lễ hội đầu Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Trong ngày 18/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện kiểm
tra tại những lễ hội truyền thống tiêu biểu ở các địa phương: Đền Thính (xã Tam
Hồng), chùa Biện Sơn (thị trấn Yên Lạc), đình Thổ Tang, chùa Tùng Vân (thị trấn
Thổ Tang), đền Trình, đền Thỏng (thuộc khu di tích và danh thắng Tây Thiên,
huyện Tam Đảo), Lễ hội Đả cầu Cướp phết- Đình Đông Lai (xã Bàn Giản), Lễ hội
Chạy cày (xã Hoàng Đan), Lễ hội rước Cây bông (xã Đồng Thịnh)...
Nhìn chung, công tác quản lý di tích và tổ chức các lễ hội nói trên đều
được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tuân thủ đầy đủ quy
định về các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh. Các xã, thị trấn trên địa
bàn đều tạm dừng việc tổ chức lễ hội đầu Xuân (chỉ thực hiện nghi thức phần Lễ
do thủ từ và người có trách nhiệm trong Ban quản lý di tích đảm nhiệm) các hoạt
động diễn ra tại di tích đều đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho người dân và du
khách trong sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội.
Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đều thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch và phân công nhiệm vụ tới các thành viên, chỉ đạo triển khai đến các thôn,
Tổ dân phố xây dựng các Tổ, đội phòng, chống dịch bệnh.Thực hiện đồng bộ các
hình thức tuyên truyền: treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích, phát hành tờ rơi và
thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.
* Một số hạn chế:
- Một số địa phương vẫn còn tình trạng để cơ sở chưa thực hiện nghiêm:
Kinh doanh karaoke, trò chơi game...Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch phải nhắc nhở và xử phạt hành chính.
- Hiện tượng liên hoan, tụ tập ăn uống trong những ngày Tết vẫn diễn ra;
Công tác quản lý lễ hội ở một số địa phương lực lượng hỗ trợ trong phòng, chống
dịch còn mỏng, có nơi vẫn tổ chức tập trung đông người tham gia. Công tác
phòng, chống dịch bệnh ở một số di tích tuy đã có trang bị vật tư y tế nhưng việc
nhắc nhở người dân thực hiện chưa được quan tâm thường xuyên.
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III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, chấp
hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch đối với cơ sở hoạt động kinh
doanh lưu trú du lịch (nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng). Các cơ sở kinh doanh dịch
vụ văn hóa tụ điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng.
2. Duy trì hoạt động thường xuyên các Đoàn kiểm tra phòng, chống dịch
bệnh SARS- CoV2 trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội tại các
địa phương, đơn vị cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
* Đề xuất, kiến nghị:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo
của cấp ủy, chính quyền địa phương, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội triển
khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của cơ quan chức năng, khuyến cáo của ngành Y tế.
- Đề nghị UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid - 19
các cấp tăng cường các nguồn lực, bổ sung trang thiết bị triển khai thực hiện công
tác phòng, chống dịch: Hướng dẫn, tổ chức phân luồng cho nhân dân và du khách
đảm bảo mật độ khoảng cách an toàn tại các nơi công cộng, nhất là các di tích, lễ
hội, cơ sở hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Vũ Việt Văn (b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch covid-19 (b/c);
- GĐ Sở, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT
các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, QLDS.

4

GIÁM ĐỐC

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
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Bùi Hồng Đô

