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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI 

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

trong hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

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

hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn tạm thời việc 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 và Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định tạm thời các số biện pháp “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn tạm thời việc thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

 I. YÊU CẦU CHUNG 

 1. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp (sau đây gọi chung 

là đơn vị tổ chức) 

 a) Xây dựng kế hoạch tổ chức, trong đó có nội dung về phương án phòng, 

chống dịch theo từng cấp độ dịch, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm 

bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

 b) Có thiết bị kiểm soát mã QR để kiểm soát, quản lý người ra, vào địa 

điểm tổ chức hoạt động, dịch vụ. 

 c) Theo dõi sức khỏe của người làm việc; không được bố trí làm việc đối 

với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó 

thở... và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu người làm việc tự đo thân nhiệt, 

theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm, không đi làm nếu có các biểu 

hiện sốt, ho, đau họng, khó thở...và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương 

để được tư vấn và xử lý theo quy định.  

 d) Tại khu vực cửa vào địa điểm tổ chức, hoạt động dịch vụ: tổ chức đo 

thân nhiệt, yêu cầu người lao động, người tham dự phải khai báo y tế, sát khuẩn 

tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo quy định 

phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay; bố trí khu vực vào đơn 

vị có kẻ vạch giãn cách theo quy định; kiểm soát và quản lý người vào; có biện 

pháp kiểm soát mật độ người vào đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Yêu cầu 

toàn bộ người làm việc phải thực hiện “Thông điệp 5K”.  

 e) Có phương án bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là 
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phòng cách ly) cho người tổ chức, người tham gia khi có một trong các biểu 

hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... Khu vực cách ly phải đảm bảo các 

yêu cầu của Bộ Y tế.  

 f) Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực 

rửa tay, nhà vệ sinh, đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch 

sát khuẩn tay. 

 g) Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của 

người tham gia tổ chức. 

 h) Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về y tế của địa 

phương khi có yêu cầu. 

 2. Đối với người tham dự các hoạt động, sử dụng dịch vụ 

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

cách - Không tập trung - Khai báo y tế), chấp hành các quy định của pháp luật 

về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các quy định của chính quyền địa 

phương, cơ quan y tế và Ban tổ chức. 

 b) Có mã QR cá nhân khai báo y tế và sử dụng mã QR khi tới, tham gia 

các hoạt động văn hóa, thể thao nơi công cộng. 

 c) Không tới, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao khi có các biểu 

hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác…). 

 3. Việc xác định cấp độ dịch được thực hiện theo quy định của UBND 

thành phố. Trong trường hợp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19, Bộ Y tế, UBND thành phố 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. 

 II. CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

VĂN HÓA, THỂ THAO TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH   

Thực hiện theo Mục 2, Phụ lục 2.2, tại Quyết định số 3779/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định tạm thời các số 

biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (có kèm theo). 

 III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

 1. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình 

 a) Chủ trì tham mưu lãnh đạo Sở theo dõi việc thực hiện Hướng dẫn này, 

phối hợp với các phòng, đơn vị sự nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá 

trình thực hiện Hướng dẫn. 

 b) Tham mưu lãnh đạo Sở điều chỉnh các nội dung Hướng dẫn khi có quy 
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định mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố. 

 2. Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao 

 a) Phổ biến, triển khai Hướng dẫn này đến đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở, các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao ngoài công lập; theo 

dõi, tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo các vấn đề phát sinh trong quá trình thực 

hiện. 

b) Tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị liên quan về công tác phòng, 

chống dịch khi cấp phép tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao. 

 c) Tham mưu lãnh đạo Sở trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao do Sở chủ trì thực hiện phù hợp với từng cấp độ dịch. 

 3. Thanh tra Sở: tăng cường công tác thanh, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý 

vi phạm (nếu có) việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, UBND thành phố và Sở VHTT về 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động 

văn hóa, thể thao. 

4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

a) Thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn. Kịp thời báo cáo lãnh đạo 

Sở các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. 

b) Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho viên chức, người lao 

động, nhân viên phục vụ và người dân, du khách đến đơn vị hoặc các địa điểm 

do đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. 

 5. Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện 

 a) Phổ biến, triển khai Hướng dẫn này đến các doanh nghiệp, cơ sở hoạt 

động văn hóa, thể thao tại địa phương; theo dõi, tham mưu UBND quận, huyện 

xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 

 b) Tham mưu UBND quận, huyện trong việc tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể thao do địa phương thực hiện phù hợp với từng cấp độ dịch. 

c) Kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa và Thể thao các vấn đề vướng mắc, 

phát sinh trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này tại địa phương để điều chỉnh. 

b) Kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) đối với các Trung tâm 

VHTT&HTCĐ các phường, xã và các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể 

thao, các câu lạc bộ thể dục thể thao, khu vui chơi trẻ em trên địa bàn trong việc 

thực hiện Hướng dẫn và các quy định khác về phòng, chống dịch COVID-19. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao các quận, huyện 

a) Tham mưu UBND các quận, huyện xem xét và quyết định việc tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn theo từng cấp độ dịch. 
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b) Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh tại 

các thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân. 

Thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến 

cáo của ngành Y tế để đảm bảo an toàn cho nhân viên, người lao động và người 

dân đến tham gia sinh hoạt, tập luyện tại các cơ sở thiết chế của Trung tâm. 

 

Trên đây là Hướng dẫn tạm thời việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:          
- UBND. TP (để b/cáo); 

- BCĐ phòng, chống thành phố (để b/c); 

- UBND các quận, huyện (để p/hợp); 

- Sở Y tế (để p/hợp); 

- GĐ, các PGĐ Sở (để chỉ đạo) 

- Các phòng, ĐVSN thuộc Sở (để t/hiện); 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT/Trung tâm 

VHTT&TT các quận, huyện (để t/hiện); 

- Lưu: VT, NSVHGĐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Hà Vỹ 
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