
     

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Số:            /SVHTT-VP 

V/v triển khai Công điện số  1068/CĐ-TTg 

 ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

  

Kính gửi:  

   - Các phòng chuyên môn; 

   - Các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

   - Phòng Văn hóa và Thông tincác huyện, thị xã, 

thành phố; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 10032/UBND-VP ngày 06/08/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị 

trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

10032/UNBD –VP nêu trên và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trong thời gian qua. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn 

cách theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên 

quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách, 

cách ly theo quy định.  

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phát huy tăng cường hiệu quả, tuyên 

truyền chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 10032/UBND-VP; Công điện số 

1068/CĐ-TTg về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng 

thời kêu gọi mọi người dân chia sẻ, thông cảm những khó khăn, phức tạp trong 

phòng, chống dịch, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, chống dịch vì sức khỏe 

của chính mình, vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước; tiếp tục huy động mọi 

nguồn lực hợp pháp của xã hội cho phòng, chống dịch bệnh. 

(Đính kèm Công văn số 10032/UBND-VP của UBND Tỉnh; Công điện số 

1068/CĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở ; 

- Lưu: VT, VP3 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 

HỎA TỐC 
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