
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
 

Số:          /SVHTTDL-QLVH 
       V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống  

        dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội  

trong trạng thái bình thường mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

        Vĩnh Phúc, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa -Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - TTTT các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện văn bản số 3935/BVHTTDL-TV ngày 22/10/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, 

linh hoạt với dịch Covid-19 trong tình hình mới; Văn bản số 759/VHCS-QCTT 

ngày 19/10/2021 của Cục Văn hóa cơ sở về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường 

mới; Văn bản số 446-CV/BTGTU ngày 26/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình 

thường mới.  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, 

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị 

tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo các nội dung tại Hướng dẫn số 24-

HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.  

2. Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: cổ 

động trực quan trên pa nô, áp phích, bảng điện tử, triển lãm, xe tuyên truyền lưu 

động; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao; phương tiện thông tin 

đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác; chú trọng tới việc tuyên truyền tại 

nơi công cộng, khu vực tập trung dân cư. 

3. Thư viện tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố 

thực hiện nghiêm các quy định khi tổ chức các hoạt động của hệ thống thư viện 

từ tỉnh đến cơ sở, theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết 



số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao 

và du lịch.  

- Lồng ghép, triển khai tổ chức các hoạt động về đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến các tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19 và phát 

triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới cho các đối tượng người đọc 

tại thư viện, ngoài thư viện và trên không gian mạng theo các nội dung được 

hướng dẫn tại Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương.  

- Đổi mới hình thức, linh hoạt, phát huy sự sáng tạo, đảm bảo an toàn trong 

việc tổ chức phục vụ sách, báo tại các điểm phục vụ luân chuyển, lưu động của 

thư viện. Đẩy mạnh hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ thư viện theo hình 

thức trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục 

vụ người sử dụng. 

4. Việc tổ chức các hoạt động thư viện, hoạt động tuyên truyền phải có 

trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo phù hợp các nhiệm 

vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình 

thường mới. 

 (Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương gửi kèm theo). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ VHTTDL (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT,QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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