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                                   Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

UBND huyện nhận được Văn bản số 1425/SVHTTDL-QLDSVH ngày 

19/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện một số biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh; 
 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn 

huyện nhằm đảm bảo mục đích “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19”, cụ thể như sau:  
 

1. Các di tích được phép đón khách tham quan và hành lễ nhưng phải đảm 

bảo mỗi đoàn không quá 10 người, không tập trung quá 50 người trong một khuôn 

viên di tích.  
 

2. 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, 

danh thắng.  
 

3. Bố trí bàn tiếp đón ở cổng ra vào mỗi di tích; trang bị dung dịch sát 

khuẩn, khẩu trang, dụng cụ đo thân nhiệt (nếu có); yêu cầu và hướng dẫn người 

vào di tích thực hiện khai báo y tế, đo nhiệt độ (nếu có thể), sát khuẩn và đeo khẩu 

trang ngay khi qua cổng vào và trong suốt quá trình hành lễ, tham quan di tích. 
 

4. Người trực tiếp trông coi di tích, thành viên tiểu ban quản lý di tích, phải 

thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang trong khi thực hiện nhiệm vụ tại di tích, 

danh thắng.  
 

 5. Kiểm soát số lượng người ra vào di tích để hướng dẫn giãn cách, phân 

luồng giao thông (khi cần thiết).  
 

 6. Kẻ vạch tại mỗi điểm thắp hương trong di tích để giãn cách người hành lễ; bố trí 

người đón lễ, hạ lễ phù hợp, kịp thời, không để người hành lễ dừng chân quá lâu trong khu 

vực thờ tự bên trong di tích; đảm bảo không tập trung quá 10 người trong mỗi khu vực thờ 

tự trong di tích, đeo khẩu trang và giãn cách theo quy định.  
 



7. Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2 

để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Quyết 

định số 2875/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 

Yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai, 

thực hiện./. 
         

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

 

Đào Hải Nam 
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