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THÔNG BÁO 

 

Kính gửi: - Lãnh đạo Cục, Học viện, Trường học, Phòng ban chuyên môn và 

các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du 

lịch 

- Lãnh đạo Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Thủ đô, các tỉnh trên 

toàn quốc 

- Hiệp hội khách sạn và nhà hàng 

- Hiệp hội doanh nghiệp du lịch 

- Các đơn vị doanh nghiệp trực thuộc sự quản lý của Bộ Thông tin,  

Văn hóa và Du lịch 

 

Về việc: Tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn và 

giải quyết dịch Covid-19 trong giai đoạn 02-30/06/2020. 

 

-  Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban 

chuyên trách về phòng chống, kiểm soát và giải quyết sự lây lan của dịch viêm phổi 

cấp chủng mới Covid-19 số 09/TTg, ngày 3/6/2020; 

- Căn cứ Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 29/3/2020 

về việc tăng cường biện pháp phòng chống, ngăn chặn lây lan, kiểm soát và chuẩn 

bị toàn diện để chống Covid-19 và Thông báo số 524/VPTTg của Văn phòng Thủ 

tướng, ban hành ngày 01/5/2020 về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp 

bảo vệ, kiểm soát, phòng chống và giải quyết sự lây lan của dịch Covid-19;. 

- Căn cứ Thông báo của Văn phòng Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục 

thực hiện các biện pháp nới lỏng và biện pháp phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn 

và giải quyết dịch Covid-19 trong giai đoạn 2-30/6/2020 số 597/VPTTg, ban hành 

ngày 29/05/2020. 

 Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch trân trọng thông báo để (Ông/Bà) nắm 

được như sau: Sự lây lan của dịch Covid-19 đã gây ra hậu quả nặng nề cho kinh tế 

và xã hội trên toàn thế giới. Đối với nước ta, qua việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, 

Hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban chuyên trách và các Bộ, cơ quan liên quan theo 

từng giai đoạn, chúng ta đã kiểm soát được sự bùng phát của dịch, không để có 

thêm người nhiễm và điều trị khỏi cho 16 người trong tổng số 19 bệnh nhân, đồng 

thời có thể để xã hội, khu vực doanh nghiệp, kinh doanh, dự án và nhà máy từng 



 

 

bước trở lại cuộc sống cũng như hoạt động dưới các điều kiện sống bình thường 

mới (New Normal). 

 Tuy nhiên, chúng ta đặc biệt không nên xem nhẹ và chủ quan do trước mắt 

vẫn đang còn nguy cơ và thách thức có thể làm bùng phát dịch trở lại bởi tình hình 

lây lan trong khu vực và trên thế giới vẫn tiếp tục gia tăng và chưa thể ngăn chặn 

được. Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn 

và giải quyết dịch Covid-19 là rất cần thiết, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch đã 

triển khai bổ sung theo tinh thần Thông báo số 597/VPTTg, ban hành ngày 

29/5/2020 để làm căn cứ cho việc tổ chức các công tác thuộc phạm vi ngành Thông 

tin, Văn hóa và Du lịch, bao gồm cả khu vực doanh nghiệp trực thuộc Bộ, cụ thể 

như sau: 

1. Giao các đơn vị truyền thông từ Trung ương đến địa phương tiếp tục tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng để xã hội nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh Covid-19 

cũng như các biện pháp phòng chống bằng hướng dẫn cụ thể và dễ hiểu thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tiếp tục quan tâm công tác ngăn 

chặn, đẩy lùi tin giả, tin xấu độc; 

2. Cho phép Cục, Phòng ban chuyên môn và Doanh nghiệp nhà nước trực 

thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch làm việc bình thường trở lại nhưng phải 

đảm bảo các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh theo hướng dẫn của Ủy 

ban chuyên trách ; 

3. Cho phép trường học văn hóa nghệ thuật các cấp chưa được mở cửa và 

năm cuối của Viện Mỹ-Nghệ thuật hoạt động trở lại từ ngày 2/6, các cấp học khác 

được mở trở lại kể từ ngày 15/6/2020; 

4. Cho phép tổ chức tập huấn, hội thảo và hội nghị chính thức ở phạm vi trong 

nước, tuy nhiên không cho phép tổ chức tiệc và phải đảm bảo giữ khoảng cách từ 

1m trở lên, bố trí điểm rửa tay bằng nước sạch dùng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn, sử dụng khẩu trang, đo thân nhiệt và vệ sinh khu vực theo hướng dẫn của 

Ủy ban chuyên trách. Đối với hoạt động Đại hội Đảng 3 cấp vẫn tiếp tục thực hiện 

theo Chỉ thị hướng dẫn bổ sung của Ban Bí thư Trung ương Đảng số 08/BBTTW, 

ban hành ngày 11/05/2020; 

5. Cho phép tiếp tục mở cửa các điểm du lịch, khách sạn, resort, nhà nghỉ, 

nhà hàng, quán cà phê, quán cắt tóc, làm đẹp, massage, spa và cho phép mở lại các 

quán ăn-uống (không phải quán bia, rượu có tập trung đông người) đã được cho 

phép đúng theo quy định và rạp phim, tuy nhiên cần phải thực hiện biện pháp phòng 

chống lây nhiễm dịch như đảm bảo giữ khoảng cách 1m trở lên, rửa tay bằng nước 

sạch dùng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, sử dụng khẩu trang, đo thân nhiệt và 

vệ sinh khu vực theo hướng dẫn của Ủy ban chuyên trách; 

6. Tiếp tục các tụ điểm giải trí, quán karaoke, quán game và casino; 

7. Tiếp tục cấm tổ chức hoạt động hội họp không chính thức, tụ tập và lễ tiệc. 

Cấm tổ chức lễ hội truyền thống mà không thể đảm bảo giữ khoảng cách trên 1m 

và có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đối với việc kết hôn đã được cấp giấy đăng ký kết 

hôn, tức đã có danh nghĩa vợ-chồng theo Luật pháp có thể tổ chức lễ buộc chỉ cổ 

tay theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên tinh thần tiết kiệm tối đa, đồng thời 



 

 

giữ khoảng cách 1m trở lên và đảm bảo không để xảy ra nguy cơ lây nhiễm dịch 

bệnh; 

8. Giao Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Thủ đô, các tỉnh, 

quận/huyện trên cả nước, Hiệp hội doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Khách sạn và 

Nhà hàng thành lập ban chuyên trách phổ biến hướng dẫn, tổ chức thực hiện và theo 

dõi nghiêm ngăt; 

9. Biện pháp trên đây có hiệu lực từ 2-30/06/2020, trong triển khai thực tế sẽ 

có sự đánh giá, kiểm tra lại và điều chỉnh cho phù hợp, trường hợp có thay đổi sẽ 

thông báo theo từng giai đoạn, các biện pháp khác có liên quan tiếp tục cần thực 

hiện theo Thông báo của Văn phòng Thủ tướng số 580, ban hành ngày 15/5/2020, 

số 597/VPTTg ban hành ngày 29/5/2020 và các thông báo của Chính phủ, Ủy ban 

chuyên trách về phòng chống, kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 theo từng giai 

đoạn. 

Vì vậy, thông báo để (Ông/Bà) nắm được và tổ chức thực hiện Theo thông 

báo này. 
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