
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

Số:         / SVHTT-VP 

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp  

phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực  

văn hóa, thể thao và du lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng  5 năm 2021 

 

            Kính gửi:  

           - Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

           - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã,    

thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 29/04/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) về việc tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; 

 Trước diễn biến nguy cơ dịch bệnh Covid -19 còn tiềm ẩn khó lường trong 

thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các các phòng, các đơn vị trực thuộc 

Sở, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phối 

hợp, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch nêu trên.  

Các phòng: Phòng Quản lý Văn hóa và Di sản Văn hóa, Phòng Quản lý Thể 

dục thể thao, Thanh tra Sở: phối hợp với từng địa phương 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 bệnh 

tại mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh, 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. 

(Đính kèm Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL)  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Du lịch (p/h); 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP(Tấn) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
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