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V/v triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

 trong hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao  

và du lịch” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Cao Bằng, ngày 16 tháng 10 năm 2021 

                  

Kính gửi:   

 

 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, Tp; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện Tp;  

- Các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch; 

- BQL các di tích, danh thắng;  

- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. 

 

Căn cứ 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”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Sau khi đối chiếu nội dung quy định tại các văn 

bản nêu trên, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận ca mắc 

COVID-19 xác định thuộc Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng 

với màu xanh.  

Thực hiện Công văn số 2803/UBND-VX ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch chỉ đạo, quán triệt nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả các biện pháp 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau: 

1. Từ 6h00’ ngày 17/10/2021: 

- Các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh lữ hành 

lữ hành (gọi chung là cơ sở): Được hoạt động bình thường; yêu cầu các cơ sở thực 

hiện Xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch tại cơ sở theo quy định; thường xuyên 

tự đánh giá và cập nhật an toàn phòng chống dịch theo quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; triển khai tạo mã QR-code để khuyến khích khách tham 

quan, du lịch thực hiện quét mã QR-code để phục vụ công tác truy vết khi cần 

thiết. 

Các đơn vị kinh doanh lữ hành khi tổ chức đón khách ngoài tỉnh vào Cao 

Bằng tham quan, du lịch, lưu ý: đối với người từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc 

cách ly y tế vùng (phong tỏa), các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra 

dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, cần thực hiện theo quy định tại mục 3, 4 

Công văn số 2803/UBND-VX ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 



2 
 

 

 

triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Bảo tàng, thư viện; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, 

thể thao: Được hoạt động bình thường; yêu cầu xây dựng Kế hoạch phòng chống 

dịch tại các cơ sở, địa điểm theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; tự đánh giá và cập nhật an toàn phòng chống dịch; thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nội dung xét nghiệm cho nhân 

viên, người lao động, điều kiện đối với người đến thăm, phương án xử lý khi có ca 

mắc COVID-19 và thực hiện biện pháp phòng chống dịch khác theo chỉ đạo của 

Trung ương và của Tỉnh. 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke được hoạt động trở lại với 70% công 

suất. Yêu cầu cơ sở thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; quét mã QR-code 

để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. Chủ cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm 

đối với việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở. 

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Hoạt động bình thường; đề nghị các cơ sở 

tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K theo yêu cầu của Bộ Y tế; 

xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo quy 

định. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ. 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố:  

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và 

của Tỉnh. Thường xuyên thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Sử dụng các ứng dụng 

công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, 

khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh), sử dụng mã QR-code theo quy 

định của các cấp chính quyền và cơ quan y tế, thực hiện quét mã QR-code khi 

được đề nghị. Không hạn chế đi đến các địa phương khác, tuy nhiên cần chấp 

hành các biện pháp xét nghiệm và cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối 

với các trường hợp được nêu theo quy định tại khoản 3, khoản 4 quy định tại Công 

văn số 2803/UBND-CV ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển 

khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

- Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong 

nhà, ngoài trời không hạn chế số người. Tuy nhiên cần bảo đảm thực hiện yêu cầu 

5K của Bộ Y tế; khuyến khích những người tham dự các hoạt động tập trung trong 

nhà, ngoài trời thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi tham dự. Thực hiện 

quét mã QR-code (đối với hoạt động trong nhà), đối với hoạt động ngoài trời áp 
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dụng các hình thức phù hợp để quản lý thông tin, số lượng người tham dự để đảm 

bảo phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở lưu trú, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà 

nghỉ, di tích, danh thắng… xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo việc triển khai 

các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

tại cơ sở.  

 3. Thanh tra Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố: Tiếp 

tục thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực hoạt 

động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.  

Căn cứ nội dung văn bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Báo Cao Bằng; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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