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                          Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

                          - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

   

  
 

Thực hiện Công văn số 4286/BVHTTDL-VHCS ngày 17/11/2011 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,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, 

chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Thời gian dừng các hoạt động bắt đầu 

từ 20h00 - 20h45 ngày 19/11/2021. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện 

nghiêm túc; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức 

phù hợp để tôn vinh, ghi nhận đóng góp của cán bộ, chiến sỹ hy sinh và những 

người dân bị tử vong do thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; nhằm lan tỏa, 

khích lệ tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường 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; sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội./. 

 

 

 

     

V/v dừng các hoạt động văn hóa, vui chơi,  

văn nghệ, giải trí trong thời gian diễn ra  

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, 

chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid-19 

 

 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- TTTU, TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP; các phòng; 

- Lưu: VT, KGVX,TD223. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Tuyết Minh 



 

2 

                                                                                    

                                                                                  


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-19T09:50:22+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Nguyễn Tín Nghĩa<nguyentinnghia.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-19T09:56:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Trần Tuyết Minh<p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-19T10:02:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-19T10:02:52+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-19T10:03:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-19T10:03:09+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-19T10:03:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




