
 

 

                    Kính gửi:      

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 6486/UBND-VP  ngày 09/06/2021 của UBND 

Tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo của Chính phủ về phòng chống dịch 

Covid-19; nội dung chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại Công văn số 

2222-CV/BCSĐ ngày 08/6/2021 triển khai Công văn số 984-CV/TU ngày 

25/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục tập trung triển khai các công 

tác phòng, chống dịch Covid-19;   

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước nói 

chung, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, nhằm phát huy tinh thần cảnh giác 

cao, quyết tâm, đồng lòng, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp 

luật, hướng dẫn về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng. 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở  căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 

triển khai, quán triệt thực hiện các nội dung chỉ đạo tại các Công văn nêu trên 

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

quản lý góp phần đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

(Kèm theo Công văn số 984-CV/TU; Công văn số 6486/UBND-VP và nội 

dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch 

COVID-19). 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Số:            /SVHTT-VP 

V/v Tiếp tục tập trung triển khai các 

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 6  năm 2021 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP3 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung             


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-10T14:51:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Đình Trung<trungnd@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-10T15:23:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa và Thể thao<sovhtt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-10T15:23:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa và Thể thao<sovhtt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-10T15:23:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa và Thể thao<sovhtt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




