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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 175 /UBND-VHTT

Vĩnh Tường, ngày 19 tháng 01 năm 2022

V/v thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid - 19 tại
các di tích lịch sử - văn hóa trên
địa bàn huyện dịp tết Nguyên Đán
Nhâm Dần 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về tăng
cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022;
UBND các huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã,
thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Di sản
văn hóa, quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, vận động nhân dân triển
khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Vĩnh Phúc và các văn bản hướng dẫn có liên
quan, cụ thể: Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch covid - 19; Văn bản số
11323/CV-BCĐ ngày 20/12/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid - 19
tỉnh về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp
cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
2. Tập trung hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình đổi mới hình thức tổ
chức, điều chỉnh thời gian, tiết giảm quy mô các hoạt động diễn ra tại di tích,
danh lam thắng cảnh.
Việc tổ chức đón, nhận bằng xếp hạng di tích, Công nhận Di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia… chỉ cử người đại diện Tiểu Ban quản lý/Ban khánh tiết/
Ban hộ tự thực hiện các nghi thức cơ bản, gọn nhẹ để hạn chế tối đa các hoạt
động tập trung đông người, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch.
3. Lắp đặt biển báo, bố trí người để hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện việc
phân luồng, kiểm soát chặt chẽ số lượng khách, người tham gia trong các hoạt
động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại di tích, danh lam thắng cảnh theo từng
cấp độ dịch trên địa bàn quy định tại Điểm 4, Khoản I, Mục B, Văn bản số
3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
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của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19 ” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
4. Xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra quản lý chặt chẽ
việc tổ chức các hoạt động tại địa phương, bảo đảm phục vụ nhân dân đón Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn phù hợp với quy định
thực tế của địa phương và theo diễn biến từng cấp độ dịch đảm bảo tuân thủ
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19 trong hoạt động văn hóa,
thể thao và du lịch để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
covid - 19” trên địa bàn tỉnh.
5. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 cấp xã, Tổ covid cộng đồng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức
các hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại các di tích, danh lam thắng
cảnh, không để xảy ra dịch bệnh Covid - 19 lây nhiễm trong cộng đồng;
Trong tình huống cần thực hiện cấp bách phòng, chống dịch, kịp thời tham
mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý tình huống cấp bách: Tạm dừng hoạt
động hoặc đóng cửa tạm thời theo diễn biến từng cấp độ dịch (khi cần thiết).
Ủy ban nhân dân các huyện Vĩnh Tường đề nghị các cơ quan, đơn vị liên
quan, UBND xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL tỉnh (b/c);
- TTHU, HĐND huyện (b/c);
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VH.
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