
UBND HUYỆN IA H’DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /CV-PGDĐT-VH 

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch. 

               Ia H’Drai, ngày     tháng 1 năm 2021 

 

Kính gửi:  

  - Trung tâm VHTTDL và Truyền thông; 

  - Ủy ban nhân dân các xã Ia Tơi, Ia Dom, Ia Đal. 

 

Thực hiện Công văn số 34/SVHTTDL-QLDL ngày 08/1/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục triển khai các biện pháp 

an toàn hòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Công văn 

số 29/UBND-TH ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc 

triển khai các biện pháp an toàn hòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông: tăng cường 

công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trên các panô, bảng 

hướng dẫn, tờ rơi, loa phát thanh. 

2. Ủy ban nhân dân các xã: Tuyên truyền người dân phải đeo khẩu trang 

khi tham gia các hoạt động du lịch; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi 

công cộng. Hướng dẫn tổ chức các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn cho 

người lao động, khách du lịch, người tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể 

thao. Hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục thực hiện đăng ký và khai báo 

an  toàn COVID-19 hàng ngày để kết nối với hệ thống an toàn COVID quốc gia 

theo Công văn số 1642/UBND-TH ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Các đơn vị báo cáo kết quả tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22/01/2021, để tổng hợp báo cáo đúng thời 

gian quy định. 

Nhận được công văn này đề nghị Trung tâm VHTTDL và Truyền thông; 

Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT-PGDĐT 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Huy 
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