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Số: 1428 /UBND- VH&TT

Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 05 năm 2022

V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
bệnh Covid-19 trong việc cưới, việc tang
trong điều kiện bình thường mới

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covit-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được
kiểm soát, kinh tế phục hồi, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mở cửa
hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Tuy nhiên, dịch bệnh còn
diễn biến phức tạp, nguy cơ có thể xuất hiện các biến chủng mới đòi hỏi các cấp,
các ngành và người dân không được chủ quan, lơ là.
Căn cứ văn bản số 596/SVHTTDL-QLGĐ&NSVH ngày 22 tháng 04 năm
2022, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19 trong việc cưới, việc tang trong điều kiện bình thường
mới. Nhằm góp phần kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong
cộng đồng, phục hồi và phát triển kinh tế; Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên
yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trong việc cưới, việc tang trong điều kiện bình thường mới, triển khai thực
hiện các nội dung sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường: Triển
khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể
thao Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về phòng chống
dịch bệnh Covid -19: Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính
phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch COVID-19”; Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 10
năm 2021, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 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; Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của
UBND tỉnh về ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19 trong việc cưới, việc tang trong điều kiện bình thường
mới theo văn bản số 596/SVHTTDL-QLGĐ&NSVH ngày 22 tháng 04 năm
2022, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tăng cường các biện pháp tuyên
truyền trong nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện phòng chống
dịch bệnh Covit-19 trong việc cưới, việc tang đảm bảo “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” :
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3. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19
trong việc cưới, việc tang, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên hệ thống
phát thanh thành phố, cổng thông tin giao tiếp điện tử, bảng điện tử và các hình
thức tuyên truyền khác. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường
tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện nghiêm Nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang để việc phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.
4. UBND các xã, phường
Tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động tập trung đông người, tại các
đám cưới, đám tang theo phương châm linh hoạt, thích ứng an toàn, hiệu quả
theo từng cấp độ dịch, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thông tin
đầy đủ, chính xác, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định
của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế để người dân hiểu, tự giác thực hiện trong
quá trình tổ chức, tham dự lễ cưới, lễ tang.
Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo các quy định tại
Quyết định số 02/QĐ/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
trong việc cưới, việc tang trong điều kiện bình thường mới, bằng các
hình thức như: Băng rôn, pa nô, bảng hướng dẫn, loa phát thanh... cho nhân dân
trên địa bàn.
Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
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