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Số: 653 /VHTTDL-QLVH 
Vv đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch 

bệnh Covid - 19 trong tình hình mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 358-CV/BTGTU ngày 08/6/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid 

-19 trong tình hình mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan 

tăng cường các nội dung tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid -19, chú trọng 

tập trung tuyên truyền tại các khu đông dân cư, các điểm công cộng, như ga tàu, bến 

xe, chợ, điểm tắm nước ngọt công cộng… để giúp người dân nâng cao ý thức và 

hành động tích cực trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn. 

2. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thường xuyên triển khai các nội dung 

tuyên truyền lưu động về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các khu đông dân cư, các 

điểm công cộng để người dân nâng cao ý thực hơn về cách phòng, chống dịch. 

Nhận được Công văn, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy(để b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Lương 
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