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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Kính gửi:  

           - Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

           - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện Công văn số 817-CV/TU ngày 26/04/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4499/UBND-VP - 

28/04/2021 của UBND Tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; 

Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, số lượng ca 

mắc mới và tử vong tiếp tục gia tăng ở nhiều nước, đặc biệt là ở một số nước lân 

cận có chung đường biên giới với nước ta, bên cạnh đó, người nhập cảnh trái 

phép vào Việt Nam từ các nước có dịch bệnh khó được kiểm soát ..Trên địa bàn 

tỉnh, mặc dù chưa xuất hiện ca lây nhiễm ngoài cộng đồng nhưng vẫn có hiện 

tượng còn lơ là, chủ quan, thực hiện không đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định chỉ đạo của cấp trên và khuyến cáo của các cơ quan chức năng, 

vì vậy việc nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan là rất cao. 

Nhằm chủ động phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả các 

nội dung chỉ đạo tại Công điện ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 234/HĐBCQG-

TBVBPLTTTT, ngày 13/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Sở Văn hóa và 

Thể thao có ý kiến như sau:  

- Đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao thực hiện nghiêm nội dung chỉ 

đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 817-CV/TU nêu trên, đồng thời tăng cường 

tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 

của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 

Covid-19.  

- Chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 phù 

hợp tại địa phương, đơn vị mình quản lý. Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch; tăng 

cường cảnh giác, không chủ quan, lơ là với nguy cơ dịch bệnh.  
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- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh phức tạp do 

không quyết liệt, kịp thời triển khai các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. 

- Việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ nghiêm yêu 

cầu, hướng dẫn của Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

Quản lý chặt chẽ, có giải pháp phòng chống dịch hiệu quả tại các khu vui chơi 

tập trung đông người, khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, quán bar, 

karaoke, vũ trường… 

- Thực hiện nghiêm túc phương châm 04 tại chỗ, chủ động ứng phó với các 

cấp độ dịch, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các sự kiện,  hoạt động chào 

mừng lễ 30/4 và 1/5 

- Đối với các phòng: Phòng Quản lý Văn hóa và Di sản Văn hóa, Phòng 

Quản lý Thể dục thể thao, Thanh tra Sở: phối hợp trong công tác kiểm tra, tuyên 

truyền, vận động, yêu cầu các cá nhân, tổ chức, cơ sở  kinh doanh hoạt động 

dịch vụ văn hóa (Karraoke, Vũ trường, tổ chức biểu diễn nghệ thuật…) các cơ 

sở kinh doanh hoạt động thể thao thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, 

nhất là trong đợt cao điểm lễ 30/4 và 01/5 sắp tới, có biện pháp xử lý nghiêm các 

trường hợp né tránh, thiếu trách nhiệm, vô tình hoặc cố tình vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh. 

 - Tiếp tục theo dõi, nắm bắt chặt chẽ thông tin, dư luận xã hội để kịp 

thời có giải pháp đấu tranh phản bác đối với các thông tin xuyên tạc, sai sự 

thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang trong dư 

luận, người dân. 

Do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Lãnh 

đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiêm 

túc phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung văn bản này. 

(Đính kèm Công văn số 817-CV/TU của Tỉnh ủy và Công văn số 4499/UBND-

VP của UBND tỉnh )  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- CCVC, NLĐ ngành VHTT (t/h); 

- Lưu: VT, VP(Tấn) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
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