
 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
VÀ DU LỊCH  

 

Số:              /SVHTTDL-VP                            

 

       Cần Thơ, ngày       tháng  9  năm 2021 

V/v triển khai thực hiện phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 4933/HD-SYT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của        

Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thực hiện một số nội dung như 

sau: 

1. Thủ trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển 

khai cho công chức, viên chức và người lao động thực hiện Hướng dẫn số 

4933/HD-SYT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế TP. Cần Thơ về việc triển 

khai thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

2. Trưởng các phòng: Quản lý Văn hóa, Quản lý Thể dục Thể thao và 

Quản lý Du lịch tham mưu lãnh đạo Sở triển khai Hướng dẫn số 4933/HD-SYT 

ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ đến các doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức, đơn vị có liên quan về hoạt động Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố biết và tổ chức thực hiện. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện./. 

 (Đính kèm Hướng dẫn số 4933/HD-SYT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của        

Sở Y tế thành phố Cần Thơ). 

 
Nơi nhận:         
- Như trên;                                                                                                      

- Các Phó Giám đốc Sở (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TH (Thiên Phú). 

KT. GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                                     

                                                                                   

 

                                                                                Nguyễn Minh Tuấn                                                                   


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-24T13:33:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Minh Tuấn<nminhtuan@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-24T13:50:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ<sovhttdl@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-24T13:50:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ<sovhttdl@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-24T13:50:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ<sovhttdl@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




