
UBND TỈNH BÀ RỊA  - VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  270  /SVHTT-QLVH&DSVH Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 25 tháng 02 năm 2021 

V/v hỗ trợ tuyên truyền, thông báo tạm 

dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô – Long 

Hải năm 2021 nhằm phòng, chống dịch 

bệnh COVID – 19. 

 

  

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch các tỉnh, thành phố. 

       

 

 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 

06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực 

hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Công văn số 

365/BVHTTDL-VHCS ngày 29/01/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 990/UBND-VP ngày 

29/01/2021 về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID -19; 

Công văn số 1102/UBND-VP ngày 03/02/2021 về việc tiếp tục thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Long Điền tại Công văn số 

1325/UBND-VP ngày 24/02/2021 về việc hỗ trợ tuyên truyền, thông báo tạm 

dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô – Long Hải năm 2021 nhằm phòng, chống dịch 

bệnh COVID – 19, Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến như sau: 

 Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp COVID - 19; UBND huyện Long Điền đã có văn bản đề nghị tạm dừng tổ 

chức Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2021 và đã tuyên truyền trên hệ thống 

phát thanh của huyện. Tuy nhiên dự đoán tình hình người dân và du khách 

trong và ngoài tỉnh vẫn đến hành hương, cúng viếng theo thông lệ, cổ truyền 

rất đông.  

Nhằm hạn chế ở mức thấp nhất việc tập trung đông người để phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID – 19; Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch các tỉnh, thành phố hỗ trợ thông báo để người dân các tỉnh, 

thành phố biết về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô - Long Hải, huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Văn hoá và Thể thao, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố./. 

  

Nơi nhận:  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục VHCS-Bộ VHTTDL (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- UBND huyện Long Điền; 

- Lưu VT, QLVH&DSVH (Loan). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 



 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-01T09:03:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Đình Trung<trungnd@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-01T11:33:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa và Thể thao<sovhtt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




