
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

     Số:          /SVHTT-VP 

V/v triển khai Thông báo kết luận của 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 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     năm 2021 

 

Kính gửi: 

       - Các phòng chuyên môn; 

       - Các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Thông báo số 563/TB-UBND ngày 27/07/2021 của UBND 

Tỉnh về Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại buổi giao ban trực 

tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ngày 26/7/2021). 

Nhằm góp phần nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở 

Văn hóa và Thể thao yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 

- Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị 

mình quản lý thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND Tỉnh tại nội 

dung Thông báo kết luận số 563/TB-UBND nêu trên. 

- Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chủ động trong 

công tác phòng, chống dịch; không để dịch bệnh bùng phát, lây lan tại cơ quan, 

đơn vị, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của CCVC, người lao 

động toàn ngành VHTT nói riêng, người dân trong cộng đồng nói chung. 

- Bố trí trực lãnh đạo và duy trì liên lạc điện thoại 24/7 để kịp thời kết 

nối, xử lý thông tin khi có tình huống phát sinh. 

Yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện 

 (Đính kèm Thông báo kết luận số 563/TB-UBND ngày 20/7/2021 của 

UBND tỉnh) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP3 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
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