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V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Ủy ban nhân dân 11 xã.

Thực hiện Công văn số 1740/SVHTT&DL-QLVH ngày 21/8/2021 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp chỉ đạo tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Phòng văn hóa và Thông tin
- Chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện (trừ
các cơ sở lưu trú đã được Ủy ban nhân dân các huyện lựa chọn và ban hành quyết
định chấp thuận là nơi phục vụ nhu cầu lưu trú, ăn ngủ của các đoàn công tác
công vụ, người điều khiển phương tiện, người đi cùng phương tiện vận tải hàng
hóa và thương nhân);
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về công
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các điểm du
lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện;
- Tham mưu ban hành Quyết định chấp thuận đối với các cơ sở lưu trú đảm
bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch Covid-19 được lựa chọn phục vụ
nhu cầu lưu trú, ăn ngủ của các đoàn công tác công vụ, người điều khiển phương
tiện, người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa và thương nhân; yêu cầu các các
cơ lưu trú được lựa chọn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19;
- Đối với một số cơ sở lưu trú đã đón khách lưu trú từ trước khi có yêu cầu
tạm dừng hoạt động theo Thông báo số 495/TB-VPUB ngày 19/8/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La, đề nghị Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp chạt chẽ với
Công an huyện, UBND các xã. Thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ theo dõi
khai báo tạm trú, tạm vắng, phòng tránh việc lợi dụng hình thức khai báo khách đã
thuê phòng nghỉ từ trước để hoạt động dịch vụ; xử lý nghiêm đối với các trường
hợp vi phạm (nếu có).
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- Tiếp tục rà soát và đề nghị các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch cung cấp danh sách lao động phải nghỉ việc và tạm nghỉ việc do ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp xong
trước ngày 25/8/2021.
2. Ủy ban nhân dân các xã
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ
huyện ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
- Thực hiện rà soát và vận động các cơ sở lưu trú lịch đã đăng ký và được chấp
thuận thành nơi phục vụ nhu cầu lưu trú, ăn ngủ của các đoàn công tác công vụ,
người điều khiển phương tiện, người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa và
thương nhân xem xét, tạo điều kiện về mức giá thuê phòng ưu đãi, phù hợp với tinh
thần hỗ trợ giảm giá cho người dân và doanh nghiệp.
Yêu cầu các cơ quan, UBND các xã nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT; VHTT(Nhất), PT 12b.
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