
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SVHTTDL-QLVH&GĐ 
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch  

dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 

Lai Châu, ngày       tháng 01 năm 2023 

 
Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

  các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết 

Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện 

một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/12/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết 

Quý Mão 2023; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 1166-CV/TU 

ngày 25/11/2022 của Tỉnh ủy về việc Tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị 

số 13/CT-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện 

các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 

38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống 

dịch Covid-19 và Kế hoạch số 1172/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban 

hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các 

biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân; chỉ đạo các cơ sở 

nhận khách lưu trú bố trí nơi cách ly cho trường hợp khách du lịch nhập cảnh bị 

mắc Covid-19 thể nhẹ và vừa, không cần nhập viện; tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc tổ chức các hoạt động, sự kiện dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu 

năm 2023 đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 
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3. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động tiếp 

tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và dự phòng cá nhân, như: đeo 

khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay sạch,...; thực hiện 

nghiêm việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đúng lịch, đủ liều theo khuyến 

cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- Cục Văn hóa cơ sở - ; 

- Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử SVHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Trần Mạnh Hùng 
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