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Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1358/BVHTTDL-VHCS 

ngày 03/4/2020 về việc nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, 

chống dịch Covid-19; để phát tối đa huy vai trò của cộng đồng, truyền thống tốt 

đẹp của gia đình Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị 

chuyên môn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19; đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (tổ phố) 

cách ly với thôn (tổ phố), xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly 

với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu 

trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. 

2. Thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, 

dòng họ trong việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân tự 

giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tham gia khai báo y tế 

tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ cho gia đình, bản thân, cộng 

đồng; tham gia, có trách nhiệm trong các hoạt động phòng, chống dịch; kịp thời 

phát hiện, phản ánh những hành vi, thông tin sai phạm đến các cơ quan chức năng 

trên địa bàn cư trú để có biện pháp xử lý; chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia 

đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân 

tương ái, tạo sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng. 

3. Về thực hiện nếp sống văn minh: 

a) Đối với việc cưới: Vận động, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân lùi thời gian 

tổ chức việc cưới vào thời điểm phù hợp khi đã công bố hết dịch; khuyến khích 

hình thức báo hỉ. 

b) Đối với việc tang: Vận động các gia đình không làm cỗ mời khách trong 

ngày tang lễ và những ngày tuần tiết, mai táng theo hình thức hỏa táng; thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, cũng như khuyến cáo của Bộ 

Y tế. 
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c) Thực hiện nghi lễ tảo mộ trong tiết thanh minh theo yêu cầu: Không tập 

trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người; Vận động 

các gia đình, dòng họ không tổ chức liên hoan, gặp mặt và các hình thức tập trung 

đông người khác trong thời gian có dịch. 

Để công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

có hiệu quả, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định và phục hồi kinh 

tế, bảo đảm an ninh xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên, thường 

xuyên báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL (để b/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như Kính gửi; 

- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT, XDNSVH&GĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Huy 
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