
 
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẠM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

  

Số        /HD-SVHTTDL 

 

Tuyên Quang, ngày 18  tháng 01 năm 2022 

 

 

HƯỚNG DẪN 
Tạm thời thực hiện các biện pháp hành chính 

 phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân loại cấp độ dịch 

  
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;  

Căn cứ Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về 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 và du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân loại cấp độ dịch; 

Tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời các biện pháp hành 

chính phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 

trên địa bàn tỉnh theo phân loại cấp độ dịch, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng điều chỉnh 

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lich được áp dụng tạm thời các biện 

pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 theo phân loại cấp độ dịch bao 

gồm: Hoạt động kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, 

karaoke; hoạt động Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm 

biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tổ chức việc cưới, việc tang; hoạt 

động lễ hội; hoạt động cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm 

tham quan du lịch và hoạt động biểu diễn nghệ thuât, chiếu phim lưu động phục 

vụ Nhân dân. 
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 2. Yêu cầu chung khi tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao 

và du lịch 

 2.1. Đối với cá nhân: 

 - Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung - Khai báo y tế). 

 - Có mã QR và sử dụng mã QR khi ra/vào điểm di tích lịch sử - văn hóa, các 

sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tập trung đông người. 

 2.2. Đối với các Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa, các cơ sở hoạt động, 

kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 

 - Yêu cầu xây dựng phương án/kế hoạch hoạt động thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo cấp độ, phù hợp từng lĩnh vực, theo 

hướng dẫn của ngành Y tế; trang bị thiết bị kiểm soát mã QR để quản lý thông tin 

người ra/vào; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. 

 - Bố trí đủ dụng cụ đựng chất thải có nắp đậy; đảm bảo khu vực rửa tay, 

nhà vệ sinh luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.  

 - Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với khách tham quan. 

 - Trường hợp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mới về phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với các đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn này thì thực hiện theo 

quy định mới. 

- Ngoài các đối tượng, biện pháp quy định cụ thể tại hướng dẫn này, địa 

phương căn cứ tình hình thực tế tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của cơ quan có 

thẩm quyền, áp dụng thực hiện theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 

18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 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 và du lịch; Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các quy định của địa 

phương phù hợp với cấp độ dịch. 

  3. Các biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch 

 3.1. Việc xác định cấp độ dịch tại địa phương thực hiện theo Quyết định 

phân loại cấp độ dịch của cơ quan có thẩm quyền. 
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3.2. Áp dụng yêu cầu chung trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại mục I, phần A 

Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch.  

 3.3. Các biện pháp cụ thể: (có biểu hướng dẫn thực hiện các biện pháp hành 

chính phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kèm theo). 

4. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 975/HD-SVHTTDL ngày 

29/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời 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 và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Công an tỉnh, Bộ 

chỉ huy quân sự tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và 

đôn đốc tổ chức thực hiện nội dung Hướng dẫn này. Quá trình thực hiện có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp./.  

 

 
Nơi nhận: 
- BVHTTDL (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 
- Ban VHXH HĐND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 
- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH;  
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh của tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 
- Phòng VH&TT; TTVHTT&TT các huyện, TP; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Lưu: VT, QLVH (Huy). 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 
Âu Thị Mai 

 

https://svhttdltuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=36881&a=1
https://svhttdltuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=36881&a=1
https://svhttdltuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=36881&a=1
https://svhttdltuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=36881&a=1


 

CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

                        

                       (Kèm theo Hướng dẫn số      /HD-SVHTTDL ngày    /01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
 

Đối tượng điều chỉnh Cấp độ 1 (vùng xanh) Cấp độ 2 (vùng vàng) Cấp độ 3 (vùng cam) Cấp độ 4 (vùng đỏ) 

 

1. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ 

có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ 

trường, karaoke 

- Hoạt động không quá quá 50% 

công suất phòng và số người trong 

một phòng; 

 - Nhân viên phục vụ đã được tiêm 

đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-

19; tuân thủ các quy định của cơ 

quan có thẩm quyền (nếu có) 

             Dừng hoạt động Dừng hoạt động Dừng hoạt động 

 

 

 

 

2. Hoạt động Bảo tàng, triển 

lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ 

sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục, thể thao,… 

 

- Hoạt động bình thường 

- Tuân thủ các biện pháp phòng, 

chống dịch: Có kế hoạch và chịu 

trách nhiệm triển khai các biện 

pháp đảm bảo phòng, chống dịch 

COVID-19; tạo và quét mã QR 

Code để kiểm soát thông tin người 

tham gia. 

- Thực hiện theo mục 12,  phụ lục 

2, Quyết định số 1833/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

- Đối với hoạt động văn hóa phục 

vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động 

triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, 

ngày thành lập, ngày truyền thống, 

ngày hưởng ứng; hoạt động của 

thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa 

điểm biểu diễn văn hóa, nghệ 

thuật; hoạt động của các di tích, 

bảo tàng: Áp dụng các yêu cầu tổ 

chức các hoạt động tại ý a, các tiểu 

mục 1,3,4 mục I phần B Hướng 

dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 

- Thực hiện theo mục 12,  phụ 

lục 2, Quyết định số 1833/QĐ-

UBND ngày 22/11/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đối với hoạt động văn hóa 

phục vụ nhiệm vụ chính trị; 

hoạt động triển lãm; tổ chức 

ngày kỷ niệm, ngày thành lập, 

ngày truyền thống, ngày 

hưởng ứng; hoạt động của thư 

viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa 

điểm biểu diễn văn hóa, nghệ 

thuật; hoạt động của các di 

tích, bảo tàng: Áp dụng các 

yêu cầu tổ chức các hoạt động 

tại ý b, các tiểu mục 1,3,4 mục 

Dừng hoạt động    
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Đối tượng điều chỉnh Cấp độ 1 (vùng xanh) Cấp độ 2 (vùng vàng) Cấp độ 3 (vùng cam) Cấp độ 4 (vùng đỏ) 
18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Hoạt động tập luyện thể dục thể 

thao: Thực hiện theo các ý a, tiểu 

mục 1,2,3  mục II phần B Hướng 

dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 

18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

I phần B Hướng dẫn số 

3862/HD-BVHTTDL ngày 

18/10/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

- Hoạt động tập luyện thể dục 

thể thao; tập huấn, đào tạo vận 

động viên: Thực hiện theo các 

ý b, tiểu mục 1,2,3  mục II 

phần B Hướng dẫn số 

3862/HD-BVHTTDL ngày 

18/10/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

 

 

 

 

3. Tổ chức việc cưới, việc tang 

 

 
- Tổ chức bình thường. 

- Tuân thủ các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19. 

- Khuyến khích lựa chọn hình thức 

báo hỷ thay cho tiệc cưới; rút ngắn 

thời gian, điều chỉnh quy mô tổ 

chức việc cưới, việc tang. 

 
- Hạn chế, có điều kiện. 

- Đối với việc cưới:  
+ Tuân thủ các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19. 

+ Cân nhắc về thời điểm, thời gian, 
quy mô, hình thức  tổ chức tiệc cưới 

đảm bảo an toàn, gọn nhẹ, hạn chế 
tập trung đông người. 
- Khuyến khích hình thức báo hỷ 

thay cho tiệc cưới. 
- Đối với việc tang:  

+ Rút ngắn thời gian tổ chức đám tang. 
+ Tuân thủ các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19. 

+ Ban tổ chức lễ tang đề nghị hạn chế 
người đến giúp việc; hạn chế tổ chức 

ăn uống, tập trung đông người. 

 
- Không tổ chức tiệc cưới. 

- Tổ chức việc tang:  
+ Tuân thủ các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19. 

+ Rút ngắn thời gian tổ 
chức. 

+ Những người thuộc diện 
cách ly, đang theo dõi sức 
khỏe tại nhà hoặc có triệu 

chứng nghi ngờ mắc 
COVID-19 không tham dự 

lễ tang.  

 

 

 

 

 
-  Không tổ chức 

tiệc cưới. 
- Tổ chức việc tang:  
+ Tuân thủ các biện 

pháp phòng, chống 
dịch COVID-19. 

+ Không tổ chức 
đoàn viếng. 
+ Rút ngắn thời gian 

tổ chức. 
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Đối tượng điều chỉnh Cấp độ 1 (vùng xanh) Cấp độ 2 (vùng vàng) Cấp độ 3 (vùng cam) Cấp độ 4 (vùng đỏ) 

 

 

 

4. Hoạt động lễ hội  

- Hoạt động bình thường; 

- Áp dụng yêu cầu chung trong 

việc tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang theo quy định 

tại mục I, phần A Hướng dẫn số 

3862/HD-BVHTTDL ngày 

18/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch.  

Áp dụng các yêu cầu tổ chức lễ hội tại 

ý a, tiểu mục 2 mục I phần B Hướng 

dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 

18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

 

Dừng tổ chức 

 

Dừng tổ chức 

 

5. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, 

khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham 

quan du lịch 

Hoạt động bình thường (có kế 

hoạch và chịu trách nhiệm triển 

khai các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch COVID-19; tạo 

và quét mã QR Code để kiểm soát 

thông tin người tham gia) 

Hoạt động bình thường (có kế 

hoạch và chịu trách nhiệm triển 

khai các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch COVID-19; tạo 

và quét mã QR Code để kiểm soát 

thông tin người tham gia) 

- Thực hiện theo mục 11,  phụ 

lục III, Quyết định số 1833/QĐ 

- UBND ngày 22/11/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Áp dụng các yêu cầu tại tiểu 

mục 2, 3, 4 mục III phần B 

Hướng dẫn số 3862/HD-

BVHTTDL ngày 18/10/2021 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Dừng hoạt động 

6. Hoạt động biểu diễn nghệ  

thuật, chiếu phím lưu động phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ 

Nhân dân 

- Hoạt động bình thường, không 

hạn chế số người; 

- Có kế hoạch và chịu trách nhiệm 

triển khai các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch COVID-19 

theo quy định. 

Hạn chế, có điều kiện (thực hiện theo 

mục 1,  phụ lục 2, Quyết định số 

1833/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Dừng hoạt động Dừng hoạt động 
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