
       UBND THÀNH PHỐ  BẮC KẠN 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN 
 

Số:          /VHTT 
V/v thực hiện Quy định tạm thời "Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19" 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Bắc Kạn, ngày       tháng 10 năm 2021 

Thực hiện Văn bản số 1274/SVHTTDL-QLVH ngày 21/10/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; phòng Văn hóa - Thông tin thành 

phố triển khai thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:   

1. Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố  

Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh thành phố về 

nội dung các văn bản, như:  Công văn số 6878/SVHTTDL-VXNV ngày 

14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; 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 ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch . 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Tuyên truyền các nội dung văn bản trên trang tin điện tử, hệ thống truyền 

thanh cơ sở (nếu có). 

- Triển khai đến các cơ sở kinh doanh, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao thực hiện các văn bản quy đinh trong việc chủ động tổ chức các hoạt 

và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thích ứng từng cấp độ dịch theo 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ nhằm đảm bảo hiệu 

quả trong công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện nhiệm vụ. 

(Gửi kèm các văn bản). 

Với nội dung trên đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  

- CT, PCT UBND TP (B.Huế); 

- Như trên; 

- Lưu: VHTT. 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tâm 

Kính gửi:  - Trung tâm VH,TT và Truyền thông thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

3069 22/10/2021



 


		tamnt.tp@backan.gov.vn
	2021-10-22T11:37:56+0700


		vhtt.tp@backan.gov.vn
	2021-10-22T14:23:08+0700


		2021-10-22T14:36:20+0700


		2021-10-22T14:37:00+0700




