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BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (ngày 24/9/2021)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1979/UBND-KGVXNV
ngày 05/6/2021 về việc tăng cường quản lý chặt chẽ người đến, về từ vùng dịch;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình thực hiện như sau:
- Tiếp tục quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện
nghiêm các quy định phòng chống dịch, không lơ là chủ quan; thực hiện tốt
thông điệp 5K, hạn chế ra ngoài và đến nơi tập trung đông người; cài đặt sử
dụng các ứng dụng phòng, chống Covid-19 trên điện thoại thông minh nhằm bảo
vệ cho bản thân và gia đình; thực hiện đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và rửa
tay bằng dung dịch sát khuẩn khi đên làm việc tại cơ quan.
- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tuyên truyền bằng xe loa các nội về
phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác tiêm chủng
vắc xin phòng Covid-19.
- Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT phối hợp Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 tại Trung tâm cho
đến khi hết lượt tiêm vắc xin.
- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh đăng tải các tin bài, hình ảnh
trên website và các trang mạng xã hội: Website tiếng Việt tổng lượt truy cập
4.762 lượt xem; Website tiếng Anh tổng lượt truy cập 5.890 lượt xem; Các trang
mạng xã hội: 01 tin bài, hình ảnh trên facebook. Tiếp tục tuyên truyền việc
phòng, chống dịch Covid-19 trên website, facebook và các kênh truyền thông
của đơn vị.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo./.
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