
   

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Số:         /SVHTT-VP 

V/v triển khai Thông báo  

số 237/TB-VPCP ngày 09/9/2021  

của Văn phòng Chính phủ. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày…  tháng  0 năm 2021 

Kính gửi: 

  - Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

  - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

 thị xã, thành phố; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao   

các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 12491/UBND-VP ngày 10/09/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 09/9/2021 của Văn phòng 

Chính phủ. Về vấn đề này Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến như sau: 

- Đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp thực hiện nghiêm nội dung công văn số  

12491/UBND-VP ngày 10/9/2021 nêu trên. 

-  Nhất quán, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương, của Tỉnh, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học 

các kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh khi đã tiêm chủng vắc xin và đạt tiêu 

chí kiểm soát dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, trước hết là các phương án, 

biện pháp bảo đảm đi lại an toàn, học tập và làm việc an toàn 

- Khi tham mưu ban hành các văn bản có liên quan về công tác phòng, chống 

dịch cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, thời điểm thực hiện, đánh giá tác động, phải 

bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định. 

Trường hợp cần thiết, báo cáo kịp thời, xin ý kiến Ban Giám đốc Sở theo quy định. 

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

huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung công văn số 

12491/UBND-VP nêu trên của UBND tỉnh để người dân biết và thực hiện nghiêm 

các quy định về giãn cách xã hội, “ai ở đâu ở đó”, đồng thời cung cấp thông tin về 

dịch bệnh minh bạch, kịp thời đến người dân; vận động, kêu gọi nhân dân phòng 

chống dịch để “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm”, người dân yên 

tâm và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

 (Đính kèm Công văn số 12491/UBND-VP của UBND Tỉnh) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu VT, VP3 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 



2 

 

     


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-13T11:28:56+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
	2021-09-13T16:57:16+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
	2021-09-13T16:57:22+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
	2021-09-13T16:57:27+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
	2021-09-13T16:57:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa và Thể thao<sovhtt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




