
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:         /SVH,TT&DL-QLVH 
V/v dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  

vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức  

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, 

 chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

  

Kính gửi:   

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

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

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

 Thực hiện văn bản số 4286/BVHTTL-VHC ngày 17/11/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui 

chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, 

chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu 

cầu các đơn vị triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn 

tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, hoạt động lễ hội, bắn 

pháo hoa, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác trong thời gian 

diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại 

dịch Covid-19 (Bắt đầu từ 20h00, ngày 19 tháng 11 năm 2021; thời lượng 

khoảng từ 30 - 45 phút). 

 2. Đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp để tôn vinh, 

ghi nhận công lao của cán bộ, chiến sĩ hy sinh và những người dân tử vong do 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong 

nhân dân cả nước, khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân 

tộc để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức; thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

 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);  

- UBND (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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