
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong các hoạt động 

văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp 

trước, trong và sau Tế Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Tam Dương, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Công an huyện; 

  - Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

   

 Thực hiện Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 

của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thực hiện  Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 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 hoá, thể thao 

và du lịch; 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; Văn bản số 

02/SVHTT&DL- QLDSVH ngày 04/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về việc 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; 

Trước tình hình dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, những 

ngày gần đây ghi nhận nhiều ca mắc mới tại cộng đồng, doanh nghiệp và trong 

trường học chưa rõ nguồn lây. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các hoạt động Văn hoá, Thể thao, Lễ hội 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như sau: 

1. Công tác quản lý nhà nước về lễ hội 

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của 

Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.  

- Tạm dừng tổ chức các lễ hội đầu Xuân trên địa bàn huyện để phòng chống 

dịch Covid - 19; chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội, không 

mời khách tham dự phần nghi lễ. Lắp đặt biển báo, bố trí người nhắc nhở, hướng 

dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các vị trí cần thiết 

trong khuôn viên di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (đối với địa bàn có dịch thì 

dừng tổ chức lễ hội).  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của di tích và 

các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín 

ngưỡng và nghi lễ truyền thống. 



2. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao (sân 

bóng đá cỏ nhân tạo của cơ sở tư nhân) được hoạt động nhưng phải đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

Bộ Y tế; không được tự tổ chức giải thể thao khi chưa được phép của chính quyền 

địa phương và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

3. UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, phòng 

Văn hóa và Thông tin và các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra chấn chỉnh, 

xử lý vi phạm trong việc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản chỉ 

đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chỉ thị của UBND tỉnh và UBND 

huyện Tam Dương về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ hội, di tích, 

Văn hóa, thể thao, tụ điểm vui chơi giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của ngành. 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 để “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19” trên địa bàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện nghiêm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h);   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện;  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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