
 

 

Kính gửi:  

  - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

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

  - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện văn bản số 631/UBND-VX3 ngày 27/1/2022 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; 

Căn cứ văn bản số 125/SVHTTDL-QLDSVH ngày 28/01/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại bảo tàng, di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch Covid- 19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn, UBND 

thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Tạm dừng tổ chức các loại hình Lễ hội: Lễ hội truyền thống, Lễ hội 

văn hóa, Lễ hội ngành nghề, Lễ hội có nguồn gốc nước ngoài.  

2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 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 như: Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh quy 

định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covi-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. 

Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức các hoạt 

động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại các di tích đảm bảo trang trọng, thiết 

thực, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống các thế hệ và an toàn trong công tác 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

Số:         /UBND - VH&TT 
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày       tháng 01 năm 2022 



phòng chống dịch Covid-19. Trong tình huống cần thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý tình huống 

cấp bách: Tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa tạm thời các di tích lịch sử - văn 

hóa theo diễn biến từng cấp độ dịch (khi cần thiết). 

3. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao  

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 và phản ánh việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

thao, du lịch tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các pa nô, áp phích, 

băng rôn, khẩu hiệu, trên Bảng điện tử, Cổng thông tin điện tử thành phố và trên 

hệ thống phát thanh từ thành phố đến cơ sở... Xây dựng kế hoạch, tổ chức các 

hoạt động văn hóa - văn nghệ, giao lưu thi đấu thể thao phục vụ nhân dân đón 

Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. 

4. UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã, phường, Tổ 

Covid cộng đồng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt 

động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quản lý, không để xảy ra dịch 

bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. 

- 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. 

Việc tổ chức đón bằng xếp hạng di tích, công nhận di sản văn hóa phi vật thể 

Quốc gia (nếu có)... 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 Covid-19. 

- Lắp 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 các hoạt động sinh 

hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại di tích, điểm du lịch theo từng cấp độ dịch trên địa 

bàn quy định tại Điểm 4, Khoản 1, 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 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; Văn bản số 

58/BVHTTDL-VHCS ngày 07/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.. 



- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở 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 bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và 

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

trên địa bàn. Qua đó kịp thời phát hiện các vi phạm liên quan (nếu có) và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.  

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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