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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 05/3/2021)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 400/UBND-KGVXNV
ngày 29/01/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid-19; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình thực hiện như sau:
1. Tình hình triển khai
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tuyên truyền các phòng, đơn vị,
các Ban Quản lý khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, lưu
trú du lịch, dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của
UBND tỉnh tại văn bản số 400/UBND-KGVXNV ngày 29/01/2021 về việc triển
khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
2. Kết quả thực hiện
Qua nắm tình hình đến thời điểm hiện nay, ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch cơ bản thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:
- Tiếp tục quán triệt công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức
cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh; thực hiện tốt thông điệp 5K,
gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.
- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh: Đăng tải tin bài, hình ảnh trên
website và các trang mạng xã hội (Website tiếng Việt tổng lượt truy cập 3.212
lượt xem; Website tiếng Anh tổng lượt truy cập 3.127 lượt xem; Các trang mạng
xã hội: 02 tin bài, hình ảnh trên facebook). Tiếp tục thông tin các số điện thoại
đường dây nóng hỗ trợ du khách.
- Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận: Phục vụ 47 khách địa
phương.
- Bảo tàng tỉnh: BQL Di tích tháp Pô Sah Inư đón 60 lượt khách tham quan.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo./.
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