
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 và tăng cường vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu trong 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; 

     - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

       - Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao  

các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Thông báo số 563/TB-UBND ngày 27/7/2021 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 27/7/2021); Công văn số 

9292/UBND-VP ngày 27/7/2021 của UBND Tỉnh về việc tăng cường vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

 Về vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Lãnh  đạo 

các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở phối hợp 

triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

-  Quán triệt các nội dung chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Thông báo số 

563/TB-UBND và Công văn số 9292/UBND-VP ngày 27/7/2021 nêu trên đến 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình quản lý 

biết và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 

-  Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, 

chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục thực hiện "chặt ngoài, chặt trong" để góp 

phần giảm số ca mắc trong cộng đồng hướng đến trong thời gian ngắn nhất, 

không còn ca mắc trong cộng đồng. 

-  Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

nhận thức tự bảo vệ mình chính là bảo vệ người thân trong gia đình mình, xóm 

làng, khu phố mình; xử lý nghiêm công chức, viên chức, người lao động của cơ 

quan, đơn vị có hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động 
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hoặc bình luận, chia sẽ các nội dung có liên quan làm chống phá làm ảnh hưởng 

tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cản trở công tác phòng, chống dịch. 

-  Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể 

thao các các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên hệ 

thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn về tình hình dịch Covid-19, các 

biện pháp về phòng, chống dịch, chính sách an sinh xã hội để người dân hiểu, 

bình tĩnh, chia sẻ, ủng hộ và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

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

nghiệp trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 (Đính kèm Thông báo kết luận số Thông báo số 563/TB-UBND; Công văn 

số 9292/UBND-VP ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP3 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
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