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Thực hiện Công văn số QLVHGĐ /01/2022 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp chỉ đạo triển khai 
các biện pháp đảm bảo đón tết, vui xuân Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an 
toàn, tiết kiệm

Để các hoạt động đón tết và mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022 vui
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và thực hiện tốt các quy định về phòn chống 
dịch Covid Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban xã, thị trấn
triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, khu phố
tổ chức, cá nhân liên quan dừng tổ chức các hoạt động lễ hội trong dịp Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần. Tăng cường tổ chức các hình thức tuyên truyền và tập trung chỉ 
đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, văn bản chỉ đạo của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân huyện, quy định của ngành y tế trong 

chống dịch 

Căn cứ tình hình diễn biến dịch tại địa phương, tổ chức các hoạt 
động văn hóa, du lịch, thể thao; hoạt động tại di tích, thư viện, sân chơi, bãi tập thể 
dục thể thao… theo ăn bản số 3862/HD ngày 18/10/2021 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các di tích lịch sử, văn 
danh lam thắng cảnh điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ du 

lịch và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn chủ động xây dựng phương án 
tổ chức các hoạt động phục vụ phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, 
an toàn an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, nhằm ngăn chặn kịp thời các hoạt 
động, dịch vụ trái phép; các hoạt động lợi dụng lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng để trục 
lợi, làm mất trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo bình ổn giá và chất lượng các dịch vụ 
để hân dân, du khách được đón tết, vui xuân lành mạnh và an toàn. 

Chủ động hướng dẫn, tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp 
phòng, chống dịch trong việc cưới, việc tang, tảo mộ, mừng thọ; tổ chức 
ngày lễ, ngày kỷ niệm; các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí 



nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của ngành y tế tại địa bàn theo phương châm 
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch ”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp 
hành pháp luật của người dân nhằm thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế; 
thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, 
chống dịch ; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận trong 
xã hội để người dân vui uân, đón ết trong trạng thái bình thường mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn 
hóa, thể thao du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đảm bảo phục vụ 

hân dân đón ết, vui xuân lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, 
phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc và tình hình dịch 
của từng địa phương.

(Gửi kèm Chỉ thị số 35/CT TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm; Hướng dẫn số 3862/HD
18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai các biện pháp đảm bảo đón tế
xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn xã, thị trấn gửi về Ủy ban nhân dân huyện (
Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày khi có yêu cầu đột xuất để 
kịp thời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh theo 
quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc 
triển khai thực hiện

Nơi nhận:
Như trên;
Sở VHTT&DL;
TT Huyện ủy;
TT HĐND huyện
CT, các PCT UBND huyện;
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

PCVP HĐND&UBND huyện;
Lưu: VT,

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đức Dũng


