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Kon Tum, ngày29 tháng 4 năm 2020

HƯỚNG DẪN
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong
các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch .
____________________

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-CTUBND, ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 1396/UBND-KGVX ngày 24/4/2020
của UBND tỉnh V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19; Công văn số 1442/UBND-KGVX ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh V/v
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình
mới.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và đề nghị UBND các huyện,
thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể… liên quan phối hợp thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và
du lịch với một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu bao gồm:
- Các khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát – xa, quán bar, nhà
hàng tiệc cưới, vũ trường, rạp chiếu phim; khu vui chơi trẻ em, các điểm truy cập
internet và cung cấp trò chơi điện tử công cộng;
- Các hoạt động lễ hội; các giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người
tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.
2. Các lĩnh vực được phép hoạt động có kiểm soát, đảm bảo nguyên tắc
về giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người
và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19:
- Các khu, điểm du lịch; di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; các
điểm du lịch cộng đồng; các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh;
- Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao cá nhân, thể thao nhóm; các nhà thi
đấu, nhà tập luyện TDTT, khu thể thao được mở cửa trở lại phục vụ cho luyện tập
nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch như trang
bị phòng hộ cho nhân viên, bố trí đầy đủ phương tiện vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại
cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc.
- Tổ chức việc cưới, tiệc mừng, liên hoan, việc tang theo nếp sông văn minh,
giảm thiểu các nghi lễ, không tập trung đông người và đảm bảo các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19;
- Thực hiện tốt việc đón khách du lịch trong nước đến tỉnh với điều kiện đảm
bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như việc khai báo y tế của khách du
lịch; đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người
và các yêu cầu khác theo chỉ đạo của địa phương.

* Chưa tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài cho đến khi có chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh.
Kiên quyết cho dừng hoạt động khi phát hiện cơ sở không tuân thủ các điều
kiện về phòng, chống dịch, đảm bảo các yêu cầu của cơ quan y tế.
3. Về xử lý vi phạm khi cần thiết
Thực hiện theo mục 5, Hướng dẫn số 315/HD-SVHTTDL ngày 31/3/2020 Về
việc Hướng dẫn tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, lễ hội, đám
cưới và các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, du lịch
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về việc tạm dừng các hoạt động văn
hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum, kính đề nghị UBND các huyện,
thành phố, các sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp triển khai và tuyên truyền sâu rộng
trên địa bàn.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch để phối hợp giải quyết, nếu vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thành phố (P/h);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể,
lực lượng vũ trang tỉnh (P/h);
- Các Hội, Liên đoàn thể thao tỉnh (t/h);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Phòng VH-TT các huyện, Tp (t/h);
- Hội Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum (p/h);
- Hiệp hội Du lịch tỉnh (ph/h);
- Các đơn vị KDDL trên địa bàn tỉnh (t/h);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- Lưu VT, QLDL.
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