
 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VÀ DU LỊCH  

 

Số:              /SVHTTDL-VP                            

 

       Cần Thơ, ngày       tháng  11  năm 2021 

V/v thực hiện nghiêm các biện pháp 

kiểm soát dịch bệnh COVID-19 
 

Kính gửi:  

- Hiệp hội Du lịch, các Hội đoàn thể thao thành 

phố Cần Thơ; 

- Các doanh nghiệp lĩnh vực Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch;  

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 6041/UBND-KGVX ngày 25 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nghiêm các biện 

pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thực hiện một số nội dung như 

sau: 

1. Trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; các Hiệp 

hội Du lịch, các Hội đoàn thể thao thành phố, các Doanh nghiệp lĩnh vực Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các quy định tại Thông báo số 

09/TB-BCĐ ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ban Chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 thông báo kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, 

ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, tại cuộc họp ngày 16 tháng 11 năm 2021 

và Công văn số 6041/UBND-KGVX ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát 

dịch bệnh COVID-19. 

2. Trưởng các phòng: Quản lý Văn hóa, Quản lý Thể dục Thể thao và 

Quản lý Du lịch theo dõi, hỗ trợ, đồng hành cùng các Doanh nghiệp lĩnh vực 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện Phương án sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ an toàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định 

về các điều kiện cần thiết để hoạt động, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

Cụ thể như sau: 

- Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có đông lao động 

rà soát, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị. 

- Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có số lượng người lao động ít, thì 

thực hiện ký cam kết, đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh 

theo qui định. 
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- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh, cộng đồng doanh nghiệp thật sự là chủ thể trong 

phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở; các Hiệp hội Du lịch, các Hội đoàn thể thao thành phố, các 

Doanh nghiệp lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện./. 

 (Đính kèm Thông báo số 09/TB-BCĐ ngày 19 tháng 11 năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Công văn số 

6041/UBND-KGVX ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ). 

 
 

Nơi nhận:         
- Như trên;                                                                                                      

- Các Phó Giám đốc Sở (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, VP (Thiên Phú). 

KT. GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                                     

                                                                                   

 

                                                                                Nguyễn Minh Tuấn                                                                   
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