UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 1854 /SVHTTDL-QLVH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 31 tháng 7 năm 2020

V/v tạm dừng một số hoạt động văn hóa để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi:
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao
và Truyền thanh, truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.
- Các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập.
Thực hiện Thông báo số 270/TB-UBND, ngày 28/7/2020 về kết luân của Chủ
tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên;
Để tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo công văn
số 2169/UBND-KGVX ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh trong hoạt động văn hóa, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông
tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, truyền hình các huyện, thị xã, thành
phố; các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập thực hiện một số nội dung sau:
1. Tạm dừng tổ chức một số hoạt động văn hóa (biểu diễn nghệ thuật, chiếu
phim) từ ngày 31/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.
2. Riêng bảo tàng, thư viện được phép tổ chức phục vụ khách tham quan và bạn
đọc nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: đeo khẩu
trang, vệ sinh môi trường, trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố
trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo khoảng cách an
toàn khi tiếp xúc tối thiểu là 01 mét.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh,
truyền hình các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, thông báo cho các tổ chức, cá
nhân có liên quan đến hoạt động văn hóa nêu trên ở địa phương mình biết và tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu:VT,QLVH.
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