
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Số:            /SVHTT-VP 

V/v triển khai Thông báo số 543/TB-UBND 

ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh tại buổi 

giao ban trực tuyến về công tác  

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  Các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

   

Thực hiện Thông báo số 543/TB-UBND ngày 20/07/2021 của UBND tỉnh 

về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid-19) tỉnh tại buổi giao 

ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở 

thực hiện một số nội dung như sau: 

- Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn nghiên cứu các quy định 

phòng, chống dịch Covid-19 trước khi tham mưu ban hành văn bản để triển khai 

thực hiện, bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, thực hiện, tuyệt đối không 

để xảy ra dư luận không tốt trong xã hội, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống 

dịch của tỉnh. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan  

rà soát các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn cần đáp ứng trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh đối với các công trình do Sở VHTT làm chủ đầu tư; tham mưu đề 

xuất dừng việc thi công đối với các công trình xây dựng nếu không đáp ứng đầy đủ  

các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

(Đính kèm Thông báo kết luận số 543/TB-UBND ngày 20/07/2021 của 

UBND Tỉnh) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP3 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
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