
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:         /SVH,TT&DL-QLVH 
V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống 

dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

     

Kính gửi:   

 - Nhà hát Nghệ thuật tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa tỉnh; 

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

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

 

Thực hiện Công văn số 479-CV/BTGTU ngày 15/11/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 

trong trạng thái bình thường mới. Để tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao 

nhận thức trong nhân dân về thích an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch 

Covid-19, nhằm bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu 

quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các 

đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng 

thái bình thường mới như sau: 

1. Nhà hát Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa tỉnh 

Tiếp tục tổ chức sáng tác, dàn dựng các chương trình ca múa nhạc tổng 

hợp, MV ca nhạc, tiểu phẩm, hoạt cảnh, kịch ngắn, hài kịch… về chủ đề phòng, 

chống dịch Covid-19. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ghi hình, 

phát sóng trên phương tiện thông tin truyền thông, hệ thống Đài phát thanh, 

truyền thanh từ cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố đến các xã, phường, thị trấn, 

thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đăng tải trên mạng xã hội (Zalo, Youtube, 

Facebook…) 

2. Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm 

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

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan trên pano, áp phích, 

băng rôn, khẩu hiệu…, tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19.  Nội dung tuyên truyền cần bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y 

tế, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.  

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

khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- 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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