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Số:          /SVHTTDL-QLVH 
V/v tuyên truyền triển khai các biện pháp tăng 

cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19  
 

Tuyên Quang, ngày  02 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:   
- Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Các phòng Văn hóa và Thông tin; trung tâm Văn hóa,       
Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố. 

 

 Thực  hiện Thông báo số 121/TB-UBND ngày 01/9/2021 chỉ  đạo  của  

Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hoàng Việt Phương tại cuộc họp triển khai các biện pháp tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Văn bản số 3186/ BVHTTDL-

VHCS ngày 01/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng 

cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9; 

Văn bản số 980/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp 

về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch 

COVID-19,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị (tại mục 

kính gửi) theo chức, năng nhiệm vụ thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp 

ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan và 

toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tinh thần chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm 

các nội dung đã được chỉ đạo, quy định tại Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 

31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021; Nghị quyết số 86/NQ-CP của 

Chính phủ, Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021, Công điện số 

1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 

5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 

1021/BYT-MT ngày 25/8/2021, Văn bản số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 

của Bộ Y tế; Văn bản số 635-CV/TU ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy,... thực hiện 

phương châm phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác ((có file các văn bản gửi kèm). 
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2. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định. Sử dụng các hình thức cổ động trực 
quan: pa nô, áp phích, bảng điện tử, triển lãm,… các hình thức tuyên truyền khác 

phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và điều kiện phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19. 

 (Tài liệu PBGDPL về phòng, chống COVId-19, tài liệu hỏi đáp pháp 
luật, infographic, video clips… khai thác trên Trang Thông tin điện tử 

PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc trên Trang Thông tin 
điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ 
https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/, mục pano, áp phích, multimedia  

 3. Trưởng, phó các phòng chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 

và Thể thao các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo các hoạt động phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; tăng cường và thường 

xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chủ động phối hợp 

với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định pháp luật.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (thưc hiện); 
- UBND tỉnh (báo cáo);; 
- Bộ VHTTDL (báo cáo); 
- Sở Y tế; 
- Sở Tư pháp; 
- UBND các huyện, thành phố (ph/hợp chỉ đạo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLVH(Huy) 

 

     GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

   Âu Thị Mai 
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