
 

UBND TỈNH HÀ NAM 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

                         

                 Số:      /SVHTTDL-QLVH 
V/v tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nam, ngày       tháng        năm 2021 

 

Kính gửi:   

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện văn bản số 2700/BVHTTDL-VHCS ngày 30/7/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các 

phòng, đơn vị thuộc sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai thực hiện nội dung sau: 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

2. Rà soát, tháo dỡ và thay thế nội dung các pano, khẩu hiệu bị rách, hỏng, 

hết thời hạn tuyên truyền; tiếp tục triển khai tuyên truyền trực quan về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình địa phương (Link tải 

tranh cổ động về phòng, chống dịch Covid-19 của Cục Văn hóa cơ sở 

http://vhttcs.org.vn/gallery.aspx?sitepageid=662&albumid=73); phối hợp với 

đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, video clip, tin, bài viết tuyên truyền 

đăng tải trên trang web và phương tiện thông tin đại chúng nhằm lan tỏa các 

thông điệp, hiệu ứng tích cực, nâng cao tinh thần đoàn kết trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

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

Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ VHTTDL (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: VT, QLVH. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Tạ Đình Quyền 
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