UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO
Số: 2089 /SVHTT - NVVHGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2021

V/v thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid 19 đối với các hoạt
động văn hóa, thể thao và việc cưới, việc tang

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v thực hiện 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 trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch”;
Thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy v/v “Tăng cường
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid 19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai
con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.
Thực hiện Văn bản số 7733/UBND-VX5 ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh
“v/v đôn đốc thực hiện nghiêm xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm người mắc Covid
19 tại cộng đồng”.
Trước tình hình thực tế hiện nay, dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phúc tạp
và có nguy cơ bùng phát trở lại. Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các sở, ban, ngành,
đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai,
thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh nói chung
- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid 19 đối với từng sự
kiện văn hóa, thể thao.
- Thực hiện nghiêm phân loại (theo vùng đỏ, cam, vàng, xanh) đối với các
đối tượng tham dự để có biện pháp xử trí phù hợp.
- Yêu cầu đối với người tham dự: Thực hiện “Thông điệp 5K”, chấp hành
các quy định của pháp luật về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các quy
định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Ban tổ chức; sử dụng các ứng
dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế theo quy định.
2. Đối với việc cưới
- Đối với khu vực thuộc vùng xanh, vùng vàng: khuyến khích chỉ tổ chức
đám hỏi, tiệc cưới, lễ cưới trong nội bộ gia đình hai họ và hạn chế số lượng
người đi rước dâu. Khuyến khích các gia đình sử dụng hình thức báo hỷ.
Giảm thiểu quy mô, số lượng khách mời tham dự, khách ngoài tỉnh
(trong trường hợp có khách ngoài tỉnh phải khai báo với ngành y tế và chính
quyền địa phương, thực hiện xét nghiệm RT - PCR hoặc test nhanh kháng
nguyên không quá 72h kể từ thời điểm lấy mẫu trước khi tới dự); các thành
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viên tham dự đám cưới, thực hiện quét mã QR code, khẩu trang, sát khuẩn
tay, hạn chế nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh thực hiện
giãn cách tối thiểu 2m, đo thân nhiệt và thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid 19.
- Đối với vùng cam: Vận động các gia đình điều chỉnh thời gian tổ chức đám
hỏi, tiệc cưới, lễ cưới vào thời điểm thích hợp khi cơ quan có thẩm quyền công
bố hết dịch hoặc địa bàn đã ổn định. Khuyến khích các gia đình sử dụng hình
thức báo hỷ.
- Đối với khu vực thuộc vùng đỏ: Yêu cầu các hộ gia đình dừng tổ chức
lễ cưới, tiệc cưới, đám hỏi tới thời điểm phù hợp khi cơ quan có thẩm quyền đã
công bố hết dịch hoặc địa bàn ổn đỉnh trở lại.
3. Đối với việc tang
- Đối với khu vực thuộc vùng xanh, vùng vàng:
+ Tuyên truyền, vận động người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang.
+ Vận động gia đình không tổ chức ăn uống tại lễ tang, đám giỗ, lễ 49
ngày, 100 ngày... Việc tổ chức ăn uống chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình và
phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định.
- Đối với khu vực thuộc vùng đỏ, vùng cam:
+ Tuyên truyền, vận động người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang (để
thi hài trong nhà không quá 12 giờ).
+ Không tổ chức ăn uống tại lễ tang, đám giỗ, lễ 49 ngày, 100 ngày.
+ Đối với khu vực thuộc vùng đỏ chỉ bố trí người nhà và các lực lượng
làm tang lễ tại khu vực và không tập trung quá 20 người tại cùng một thời điểm,
địa điểm.
- Đối với trường hợp người tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid - 19:
Thực hiện theo các quy định của ngành Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia hoặc Ban
Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.
Trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chỉ đạo, triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, tp (t/h);
- Lưu VT, NVVHGĐ(Lan)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Hà
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