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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
theo các cấp độ của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo các cấp
độ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của
Ngành như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Chủ động kịp thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng
chống dịch Covid -19 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh; chuẩn
bị tốt nhất các điều kiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó dịch COVID-19 theo
các cấp độ.
Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên, nắm chắc tình hình, giữ nghiêm kỷ
luật kỷ cương, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đề cao vai trò, trách nhiệm của
trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai kịp thời, chủ động, sáng tạo,
linh hoạt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn của phòng, đơn vị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp năm
2021.
2. Yêu cầu
- Xác định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, trọng
tâm, hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân trong
giai đoạn hiện nay. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong
phòng, chống dịch bệnh.
- Thực hiện quyết liệt với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng
về tinh thần, lực lượng, cơ sở vật chất nhanh chóng chuyển sang trạng thái mới “từ
phòng ngự sang chủ động tấn công”, nâng cao cấp độ trong công tác phòng, chống
dịch phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn. Quán triệt thực
hiện nguyên tắc người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu
trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ quan,
đơn vị.
- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn các địa phương về
quản lý khách du lịch đến địa phương, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không tổ
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chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người như Karaoke, rạp chiếu phim
khu vui chơi, giải trí, tại các lễ hội...; hướng dẫn tổ chức việc tang đảm bảo gọn
nhẹ trong thời gian dịch bệnh.
- Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động của Sở thực hiện nghiêm
quy định “5K” của Bộ Y tế. Thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh
phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao tại nhà để nâng
cao sức đề kháng. Trường hợp có liên hệ dịch tễ hoặc các biểu hiện nghi ngờ, cần
báo ngay cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương theo quy định. Kiến nghị
xử lý nghiêm đối với các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định
về phòng, chống dịch.
- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp phòng, chống
kịp thời phù hợp và hiệu quả trong phạm vi, chức năng và nhiệm vụ mà Ngành
được giao.
- Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh của
Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh
đến các phòng, đơn vị trực thuộc để toàn thể công chức, viên chức, người lao động
trong cơ quan nâng cao nhận thức, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch (đeo
khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, vệ sinh sạch sẽ phòng làm việc,
khuôn viên cơ quan…), tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, không đi
đến vùng có dịch, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao...để tự bảo vệ bản thân, gia đình
và cộng đồng.
- Thực hiện các biện pháp cách ly, bố trí cho công chức ứng dụng công
nghệ thông tin và các giải pháp phù hợp làm việc tại nhà. Các trường hợp phải
cách ly tập trung, cách ly tại nhà chấp hành nghiêm các quy định của Ngành Y tế.
- Tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của
dịch COVID-19 đối với từng nhiệm vụ Ngành được giao theo Chương trình hành
động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị năm 2021; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày
15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đánh giá tác
động ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với các chỉ tiêu sự nghiệp, các giải pháp
thực hiện trong thời gian tới.
II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH (theo Kế hoạch số 203/KHUBND ngày 25/8/2021)
1. Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng
đồng tại tỉnh Yên Bái.
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2. Cấp độ 2: Ghi nhận từ 1 đến 50 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh.
3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 50 trường hợp đến 400 trường hợp mắc.
4. Cấp độ 4: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 400 trường hợp đến
1.000 trường hợp mắc.
5. Cấp độ 5: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 1.000 trường hợp
đến 5.000 trường hợp.
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền
1.1. Nội dung tuyên truyền:
Cập nhật tình hình dịch bệnh, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống
dịch của Chính phủ, triển khai thực hiện nghiêm quy định “5K+ vắc xin phòng
bệnh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch bệnh”; 10
việc người dân Yên Bái cần làm trong phòng, chống COVID-19 để toàn thể đảng
viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu, biết và thực hiện; đảm bảo
công tác phòng chống dịch hiệu quả đồng thời thực hiện mục tiêu kép “vừa hoàn
thành chỉ tiêu kế hoạch vừa phòng chống dịch hiệu quả”.
- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 theo Thông điệp 5K: (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách Không tập trung - Khai báo y tế) + Vắc xin phòng COVID-19 + Ứng dụng công
nghệ thông tin”
1.2. Hình thức tuyên truyền
Tuyên truyền bằng xe lưu động, áp phích tuyên truyền…Nội dung tuyên
truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và cơ quan y tế.
Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, các Website của các đơn vị.
2. Công tác triển khai thực hiện tương ứng với từng cấp độ
2.1. Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp mắc ngoài cộng đồng tại tỉnh Yên Bái
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương,
tỉnh, Bộ Y tế, Sở Y tế về phòng, chống dịch COVID-19và chiến dịch tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 tại các địa phương đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch
vụ lưu trú du lịch trên địa bàn đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất và cách ly y
tế để tổ chức cách ly tập trung cho người nước ngoài; tham mưu trưng dụng ít
nhất mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 cơ sở lưu trú du lịch cho cán bộ y tế, các cán
bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch khi có yêu cầu phải áp dụng các biện pháp
cách ly y tế.
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- Hướng dẫn và yêu cầu các công ty du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa
bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; nắm bắt
tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông báo cho
cơ sở y tế hoặc chính quyền nếu phát hiện du khách nghi ngờ bị mắc bệnh.
- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện,
thị xã, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nghiêm việc không tổ chức các
hoạt động, sự kiện tập trung đông người như hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội,
thể thao, tiệc cưới, sự kiện ăn uống đông người…
- Hướng dẫn thực hiện việc tang, hình thức mai táng trong tình hình dịch
bệnh COVID-19.
- Phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của công chức và người lao
động tại đơn vị.
- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc quán triệt, vận động việc
tiêm phòng vắc xin COVID-19 theo lịch của cơ quan y tế.
- Chỉ đạo các đơn vị bố trí 01 công chức kiểm soát người ra vào cơ quan,
ghi chép, đo thân nhiệt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế quét mã QR...
- Chỉ đạo các đơn vị bố trí phòng cách ly tạm thời đối với trường hợp nghi
nhiễm, thân nhiệt cao.
2.2. Cấp độ 2: Ghi nhận từ 1 đến 50 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh
- Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch
vụ lưu trú du lịch trên địa bàn đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất và cách ly y
tế để tổ chức cách ly tập trung cho người nước ngoài; tham mưu trưng dụng các
cơ sở lưu trú du lịch cho cán bộ y tế, các cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch
khi có yêu cầu phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế.
- Hướng dẫn và yêu cầu các công ty du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa
bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khuyến
nghị du khách không di chuyển từ vùng đang có dịch đến tỉnh Yên Bái.
- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện,
thị xã, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nghiêm việc không tổ chức các
hoạt động, sự kiện tập trung đông người như hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội,
thể thao, tiệc cưới, sự kiện ăn uống đông người… theo từng cấp độ dịch bệnh.
- Hướng dẫn thực hiện việc tang, hình thức mai táng trong tình hình dịch
bệnh COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn.
- Quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị
gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong kỷ luật phát ngôn,
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việc chấp hành nghiêm các khuyến cáo, chỉ đạo của chính quyền địa phương
trong cấp độ dịch; chia sẻ trách nhiệm cùng chính quyền và cộng đồng trong công
tác phòng, chống dịch.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến cáo để người dân
bình tĩnh, không hoang mang về tình hình dịch bệnh. Đồng thời không tổ chức
các hoạt động, sự kiện tập trung đông người tránh sự lây lan của dịch bệnh.
Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo mục V của Kế hoạch này.
2.3. Cấp độ 3, Cấp độ 4, Cấp độ 5: Triển khai các nhiệm vụ theo cấp độ 2
và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ trọng tâm
- Triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn Sở.
- Triển khai các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cho Ngành:
+ Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch
vụ lưu trú du lịch trên địa bàn đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất và cách ly y
tế để tổ chức cách ly tập trung cho người nước ngoài; tham mưu trưng dụng ít
nhất mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 cơ sở lưu trú du lịch cho cán bộ y tế, các cán
bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch khi có yêu cầu phải áp dụng các biện pháp
cách ly y tế.
+ Hướng dẫn và yêu cầu các công ty du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa
bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; nắm bắt
tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông báo cho
cơ sở y tế hoặc chính quyền nếu phát hiện du khách nghi ngờ bị mắc bệnh theo
Hướng dẫn số 10/HD-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đặc biệt
là khách du lịch đến từ vùng dịch).
+ Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động du
lịch, bảo đảm du lịch an toàn phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo và hướng dẫn các
cơ sở lưu trú, các công ty du lịch, lữ hành hoạt động trên địa bàn tỉnh phối hợp
chặt chẽ các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý du khách ngay khi
phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh. Khuyến nghị du khách không di
chuyển từ vùng đang có dịch đến tỉnh Yên Bái.
+ Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nghiêm việc không tổ
chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người như hoạt động vui chơi, giải trí,
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lễ hội, thể thao, tiệc cưới, sự kiện ăn uống đông người… tại các cấp độ dịch bệnh
theo Kế hoạch.
+ Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; Phòng Văn hóa và Thông tin,
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công
tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 tại các địa phương đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc tang, hình thức mai táng trong
tình hình dịch bệnh COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh.
2. Tổ chức thực hiện.
2.1. Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo sở
2.1.1. Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc sở
Chỉ đạo chung các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của Ngành Văn
hoá, Thể thao và Du lịch với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo của Sở theo Quyết
định số 189/QĐ-VHTTDL ngày 20/8/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng
của dịch COVID-19 đối với từng nhiệm vụ Ngành được giao theo Chương trình
hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND
ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh (Kế hoạch 165) về việc triển khai thực hiện một số chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn
tỉnh Yên Bái (những đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Ngành).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19,
công tác hỗ trợ giảm nghèo năm 2021 tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải,
(xã do Ngành theo dõi, phụ trách, giúp đỡ theo phân công của Tỉnh uỷ).
Thực hiện các nhiệm vụ với vai trò thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái.
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1.2. Đồng chí Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc sở
Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các địa
phương đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên
địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo việc đưa tin, đăng tải các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác
phòng chống dịch của Trung ương, của Tỉnh và của Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch trên Bản tin nội bộ,Trang Thông tin điện tử của Ngành.
Chỉ đạo việc xây dựng hướng dẫn thực hiện việc tang, hình thức mai táng
ứng phó với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan Văn
phòng Sở với vai trò là Trưởng ban Chỉ đạo theo Quyết định số 207/QĐVHTTDL ngày 30/8/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
1.3. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Giám đốc sở
Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại
các đơn vị trực thuộc và các địa phương được phân công phụ trách.
Chỉ đạo công tác kiểm tra các hoạt động du lịch, bảo đảm du lịch an toàn
phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở lưu trú, các công ty du
lịch, lữ hành hoạt động trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ các cơ sở y tế địa
phương tổ chức cách ly, quản lý du khách ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ,
mắc bệnh.
Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra,
rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn đảm bảo đủ điều
kiện về cơ sở vật chất và cách ly y tế để tổ chức cách ly tập trung cho người nước
ngoài; tham mưu trưng dụng ít nhất mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 cơ sở lưu trú
du lịch cho cán bộ y tế, các cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch khi có yêu
cầu phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế.
Chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan tiếp tục triển khai Kế hoạch số
165/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực
hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của
Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái (đối với hướng dẫn viên du lịch).
Chỉ đạo việc ban hành điều lệ, thay đổi thời gian tổ chức các giải thể thao
phù hợp với tình hình dịch bệnh trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh.
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2. Các phòng chuyên môn
2.1. Văn phòng sở
Tham mưu triển khai các nội dung của Kế hoạch này và các văn bản chỉ
đạo về phòng, chống dịch COVID-19.
Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên nắm
bắt tình hình dịch COVID-19. Triển khai việc rà soát toàn bộ công chức có liên
quan đến bệnh nhân COVID-19 tại các địa điểm có liên quan theo thông báo của
Ban Chỉ đạo tỉnh và Sở Y tế, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở hàng ngày. Phối hợp
với chính quyền địa phương (nơi cơ quan, đơn vị đặt trụ sở) các trường hợp công
chức, viên chức, người lao động tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, F1, F2…
Thực hiện việc đo thân nhiệt hàng ngày đối với công chức, khách đến liên
hệ công tác, quét QR Code; để biển hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch
COVID-19, có biển thông báo yêu cầu khách đến liên hệ công tác phải đeo khẩu
trang và rửa tay bằng dung dịch trước khi làm việc. Trang bị đầy đủ dung dịch
rửa tay cho các phòng chuyên môn, và tại bộ phận thường trực.
Phối hợp với Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử của Sở thực hiện công
tác truyền thông đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời về phòng, chống dịch
COVID-19 và các biện pháp phòng dịch để công chức, viên chức và nhân dân
chủ động phòng ngừa, không hoang mang lo lắng.
Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án bố trí công chức làm việc ở
nhà (khi tỉnh có yêu cầu) theo nguyên tắc làm việc luân phiên, số người làm việc
tại cơ quan không quá 50% tổng số biên chế của cơ quan Văn phòng Sở, đảm bảo
mọi công việc của cơ quan Văn phòng sở được triển khai thực hiện bình thường,
đúng tiến độ và chất lượng.
Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình triển
khai các nhiệm vụ phòng chống dịch của Ngành gửi Cơ quan thường trực Ban
Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (Sở Y tế) theo yêu cầu.
Thực hiện báo cáo kết quả triển khai công tác phòng chống, dịch COVID 19 và tình hình kế hoạch này của ngành định kỳ trước 15h hàng ngày gửi Sở Y tế
để tổng hợp từ khi bắt đầu có ca nhiễm đầu tiên xâm nhập vào địa bàn) (nếu có)
2.2. Phòng Quản lý Văn hóa
Tham mưu hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hoá và Thông tin
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh công
tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 tại các địa phương đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước
ngày 13/9/2021.
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Chủ trì, phối hợp tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn
thực hiện nghiêm việc không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người
như hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội, thể thao, tiệc cưới, sự kiện ăn uống đông
người… tại các cấp độ dịch bệnh theo Kế hoạch của tỉnh.
Đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh thuộc lĩnh vực văn hóa cơ
sở. Tham mưu văn bản gửi ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thẩm định các nội dung tuyên
truyền về phòng, chống dịch COVID-19.
2.3. Phòng Quản lý Thể dục thể thao
Căn cứ văn bản chỉ đạo của Tỉnh và diễn biến dịch bệnh, đề xuất Lãnh đạo
sở ban hành văn bản hoãn, thay đổi thời gian tổ chức; nghiên cứu điều chỉnh số
giải thể thao cấp tỉnh năm 2021.
Tiếp tục tham mưu hướng dẫn bổ sung các bài tập luyện thể dục nâng cao
sức khoẻ phòng, chống dịch COVID-19.
Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh ghi hình các bài tập luyện sức khỏe tại nhà để phát trên sóng Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh để phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân trong
thời gian thực hiện giãn cách, cách lý xã hội. Xong trước ngày 15/9/2021.
2.4. Phòng Quản lý du lịch
Hướng dẫn và yêu cầu các công ty du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; nắm bắt tình
hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông báo cho cơ sở y
tế hoặc chính quyền nếu phát hiện du khách nghi ngờ bị mắc bệnh theo Hướng dẫn
số 10/HD-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đặc biệt là khách du
lịch đến từ vùng dịch).
Tham mưu các văn bản tổ chức thực hiện thực hiện các biện pháp nhằm
quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm du lịch an toàn phòng, chống dịch
bệnh. Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở lưu trú, các công ty du lịch, lữ hành hoạt
động trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly,
quản lý du khách ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh.
Tham mưu ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn đảm
bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất và cách ly y tế để tổ chức cách ly tập trung cho
người nước ngoài; tham mưu trưng dụng ít nhất mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 cơ
sở lưu trú du lịch cho cán bộ y tế, các cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch khi
có yêu cầu phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Xong trước ngày 13/9/2021.
Tổng hợp, báo cáo các cơ sở lưu trú đủ điều kiện trưng dụng cách ly (khi có
yêu cầu) để báo cáo tỉnh.
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Phối hợp với Thanh tra sở thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh
nghiệp lữ hành thực hiện việc tạm dừng đưa đón khách du lịch từ vùng có dịch vào
tỉnh. Hướng dẫn các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh các biện pháp phòng
chống dịch COVID-19 cho khách lưu trú; quản lý, nắm bắt tình hình sức khoẻ, lịch
trình của du khách và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế, chính quyền địa phương
nếu phát hiện du khách nghi ngờ mắc bệnh (đặc biệt là khách du lịch nước ngoài
và khách đến từ vùng có dịch); yêu cầu các khách sạn, cơ sở lưu trú áp dụng các
biện pháp phòng chống dịch như cung cấp khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát
khuẩn…Tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 03/HD-VHTTDL ngày 10/5/2021 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở
lưu trú trên địa bàn tỉnh.
Thường xuyên cập nhật tình hình khách du lịch đến địa phương, lịch trình
di chuyển, cơ sở khách đang lưu trú…gửi Văn phòng sở để tổng hợp báo cáo
thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (Sở Y tế). Trường
hợp đột xuất theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên
Bái (đối với hướng dẫn viên du lịch).
2.5. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình
Phối hợp với Phòng văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đôn
đốc việc triển khai các nội dung tại Công văn số 458/VHTTDL-NSVH ngày
02/5/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện nếp sống văn
minh; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc cưới, việc tang.
Tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 02/HD-VHTTDL ngày 09/5/2021 hướng
dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Tham mưu dự thảo hướng dẫn thực hiện việc tang, hình thức mai táng
trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn
tỉnh xin ý kiến Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội (xong trước ngày 20/9).
2.6. Thanh tra sở
Tham mưu Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng chống
dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. Hoàn
thành việc kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện
Mù Cang Chải trước ngày 18/9/2021.
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Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Phòng văn hoá và Thông tin
các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống
dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch. Kịp thời xử lý vi
phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định theo
thẩm quyền.
3. Các phòng, đơn vị trực thuộc
Nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại
phòng, đơn vị mình, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về việc công chức, viên
chức, người lao động của đơn vị mình lây nhiễm dịch bệnh do chủ quan, lơ là,
không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.
Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nâng cao
nhận thức, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, rửa tay
bằng dung dịch diệt khuẩn, không tập trung đông người, tăng cường vệ sinh cá
nhân, nâng cao thể trạng, không đi đến vùng có dịch …) để tự bảo vệ bản thân,
gia đình và cộng đồng, không ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị. Không
đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính thống về
dịch COVID-19 lên mạng xã hội gây tâm lý hoang mang trong cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và nhân dân.
Các đơn vị trực thuộc trang bị đầy đủ dung dịch rửa tay cho các phòng, bộ
phận chuyên môn. Tại bộ phận thường trực bố trí dung dịch rửa tay và treo hướng
dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, có thông báo yêu cầu khách đến
liên hệ công tác phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân
nhiệt, khai báo y tế trước khi làm việc. Kịp thời báo cáo với Lãnh đạo sở, cơ sở y
tế, chính quyền địa phương (nơi đơn vị đặt trụ sở) các trường hợp có dấu hiệu
nghi ngờ nhiễm bệnh để có các biện pháp xử lý theo đúng quy định. Chủ động
xây dựng phương án bố trí viên chức làm việc ở nhà, bố trí lãnh đạo đơn vị và
một số viên chức để trực cơ quan và giải quyết một số công việc phát sinh, đột
xuất, quan trọng (khi tỉnh có yêu cầu).
Ngoài triển khai các nhiệm vụ trên, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh;
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao triển khai thực hiện thêm các
nội dung sau:
* Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền
về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 tại các địa phương đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức như: xe ô tô có gắn loa
phóng thanh kết hợp cổ động trực quan, pa nô; xe mô tô có gắn loa phóng thanh
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kết hợp tranh cổ động nhỏ, phát tờ rơi; xây dựng các chương trình nghệ thuật
phát trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình Yên Bái.
* Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao: Tiếp tục nghiên cứu,
xây dựng các bài tập thể dục hướng dẫn nhân dân tập luyện tại nhà trong thời
gian thực hiện giãn cách, cách lý xã hội (nếu có).
4. Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du
lịch tại địa phương.
Tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt
động tuyên truyền trên địa bàn (cổ động trực quan, pa nô, khẩu hiệu, xe loa cổ
động) để nhân dân nâng cao hiểu biết, nhận thức và các biện pháp phòng chống
dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các địa
phương đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên
địa bàn; chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của địa phương trong
khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp.
Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các sở, ngành
chức năng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa
bàn đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất và cách ly y tế để tổ chức cách ly tập
trung cho người nước ngoài; tham mưu trưng dụng ít nhất mỗi huyện, thị xã,
thành phố 01 cơ sở lưu trú du lịch cho cán bộ y tế, các cán bộ làm nhiệm vụ
phòng, chống dịch khi có yêu cầu phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế.
Tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch, kiểm
tra các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke (phải dừng hoạt động)…về việc thực
hiện việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Kịp thời chấn chỉnh, nhắc
nhở và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).
Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn dừng tổ chức việc cưới trong
thời gian dịch bệnh theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn việc tổ
chức việc tang theo theo Hướng dẫn số 02/HD-VHTTDL ngày 09/5/2021 của Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
IV. KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống
dịch tại các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, rạp chiếu
phim; các hoạt động, sự kiện tập trung đông người như hoạt động vui chơi, giải trí,
lễ hội, thể thao, tiệc cưới, sự kiện ăn uống đông người…… trên địa bàn tỉnh; phối
hợp với các cơ quan có liên quan giám sát chặt chẽ nắm bắt tình hình sức khỏe
hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế hoặc chính
quyền nếu phát hiện du khách nghi ngờ bị mắc bệnh theo Hướng dẫn số 10/HD-
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UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đặc biệt là khách du lịch đến từ
vùng dịch).
2. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phòng, đơn
vị trực thuộc Sở. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh tư tưởng chủ quan, lơ là, không
quyết liệt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của đơn vị và từng
công chức, viên chức, người lao động. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID19 của Sở tham mưu thành lập đoàn kiểm tra đột xuất của Sở thực hiện việc kiểm
tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 tại các đơn vị trực thuộc Sở.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Báo cáo nhanh khi có tình huống dịch bệnh
Gửi báo cáo nhanh về Sở Y tế (qua email) ngay sau khi xuất hiện tình
huống dịch bệnh, các tình huống khẩn cấp khác liên quan tới công tác phòng,
chống dịch bệnh liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành.
2. Báo cáo định hàng ngày
Thực hiện báo cáo kết quả triển khai công tác phòng chống, dịch COVID 19 và tình hình kế hoạch này của ngành định kỳ trước 15h hàng ngày gửi Sở Y tế
để tổng hợp từ khi bắt đầu có ca nhiễm đầu tiên xâm nhập vào địa bàn) (nếu có).
3. Báo cáo đột xuất
Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19
tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 theo các cấp độ của
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 63/KHVHTTDL ngày 11/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống
dịch COVID-19). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng; các đơn vị
trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố căn cứ
nhiệm vụ triển khai thực hiện đảm bảo chủ động, nghiêm túc, chất lượng, hiệu
quả.Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, căn cứ chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ
ban nhân dân tỉnh và diễn biến thực tế của tình hình dịch COVID-19, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch sẽ xem xét, điều chỉnh bổ sung nội dung của Kế hoạch cho
phù hợp với nhiệm vụ của Ngành./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế - CQ Thường trực BCĐ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, các đơn vị thuộc Sở;
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thanh Bình
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