
         UBND TỈNH  PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Số:       / SVHTTDL-QLVH&GĐ            Phú Thọ, ngày      tháng 01 năm 2022 
Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân 

Nhâm Dần 2022 

 

 

 

       Kính gửi : Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TU ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tết Nhâm Dần 2021; Công văn số 

58/BVHTTDL-VHCS ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Hướng dẫn số 39-

HD/BTGTU ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc 

tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng 

Xuân Nhâm Dần 2022; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức 

hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch mừng Đảng; mừng Xuân Nhâm Dần 2022 

gồm một số nội dung sau: 

 1. Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid- 19 trên địa bàn, đề nghị Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể thao và du lịch; 

tổ chức các hoạt động tại bảo tàng, di tích, thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm biểu 

diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022 theo quy định tại Công 

văn số 5551/UBND-KGVX ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19, đảm 

bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.  

 2. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan 

mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 trên hệ thống: Cụm cổ động, pa nô, 

áp phích, băng rôn vv... tại các trục đường chính, khu vực tập trung dân cư của 

các huyện, thành, thị; xã, phường, thị trấn trên địa bàn, tạo không khí vui tươi, 

phấn khởi đón xuân. Khẩu hiệu tuyên truyền gửi kèm theo Công văn này. 

3. Chủ động hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, tảo mộ, mừng thọ: Đề nghị nhân dân tổ chức các hoạt động trên 

với hình thức, quy mô gọn nhẹ, thời gian rút ngắn; vận động nhân dân tổ chức 

việc cưới, việc tang, tảo mộ, mừng thọ với thành phần trong nội bộ gia đình và 

các mối quan hệ thật sự cần thiết, không thông báo rộng rãi; thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

4. Đối với hoạt động du lịch: Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành, 

thị tăng cường quản lý, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh 

du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động xây dựng và triển khai thực hiện 
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kế hoạch, phương án, quy trình đón khách du lịch an toàn theo quy định của 

ngành du lịch, ngành y tế và chính quyền địa phương, nhằm tổ chức các hoạt 

động phục vụ khách du lịch trong dịp Tết nguyên đán, đảm bảo du khách được 

đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. Quản lý và theo dõi chặt chẽ tình hình 

khách du lịch, có biện pháp kịp thời giải quyết các vướng mắc, sự cố phát sinh 

liên quan đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch. Phổ biến, quán triệt, 

hướng dẫn người lao động trong các doanh nghiệp du lịch và khách du lịch thực 

hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Triển khai các hoạt động quảng 

bá, truyền thông, hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với chủ đề “Du lịch an toàn - Trải 

nghiệm trọn vẹn” nhằm tái khởi động du lịch nội địa; triển khai các gói liên kết 

kích cầu du lịch, các gói khuyến mãi dịch vụ, cam kết nâng cao chất lượng sản 

phẩm dịch vụ du lịch, chất lượng phục vụ khách du lịch, phát triển các sản 

phẩm, dịch vụ du lịch mới. Các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục thực hiện đăng ký 

và tự đánh giá an toàn Covid-19 hàng ngày theo hướng dẫn tại địa chỉ 

http://safe.tourism.com.vn. 

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội trước, 

trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo phục vụ nhân dân đón 

Tết vui tươi, 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 bệnh Covid-19 tại địa 

phương. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành, thị chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                            
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;                                                                          

- Các đơn vị thuộc Sở VH,TT&DL; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị, thành (T/h); 

- TT VH,TT,DL&TT các huyện, thị, thành (T/h); 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Việt Trung 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(kèm theo Công văn số:       / SVHTTDL-QLVH&GĐ 

         ngày    tháng 01năm 2022 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ) 

 

- MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, 

MỪNG XUÂN NHÂM DẦN! 

- NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2022)! 

- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC 

MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM! 

- CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN 

TẢNG TƯ TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM! 

- TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA 

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022! 

- TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, 

CÔNG BẰNG, VĂN MINH! 

- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! 

- NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN 

NĂM! 

- CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP 

CỦA CHÚNG TA! 

 (Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ) 
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