
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

                  

Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ 

V/v tăng cường công tác tuyên truyền về 

phòng, chống dịch Covid - 19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      

       Hưng Yên, ngày       tháng  8  năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Kính gửi:  

- Nhà hát chèo Hưng Yên; 

- Trung tâm Văn hóa tỉnh. 

          

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

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống 

dịch Covid - 19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: 

- Nhà hát Chèo Hưng Yên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trực tiếp 

liên hệ với Cục Nghệ thuật biểu diễn, giới thiệu các Nghệ sĩ có uy tín đang hoạt 

động trên địa bàn tỉnh để xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân 

khấu nhằm tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, những kết quả đạt được và định hướng 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong thời gian tới… 

- Trung tâm Văn hóa tỉnh căn cứ tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn 

biến rất phức tạp trong cả nước cũng như tại các địa phương trong tỉnh, chủ động 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền, sử 

dụng nguồn tranh cổ động về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 do Cục Văn hóa 

cơ sở, Bộ VHTTDL cung cấp trên pano, áp phích, xe lưu động, bảng điện tử, triển 

lãm, giàn tranh cổ động…;  

- Các đơn vị báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện vào ngày 25 

hằng tháng về Sở VHTTDL để tổng hợp, báo cáo Bộ VHTTDL và UBND 

tỉnh./.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 
 

 Đào Mạnh Huân 
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