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THÔNG BÁO 

Về việc mở cửa phục vụ các hoạt động Nhà trưng bày và di tích văn hóa Óc Eo 

 

         Sau thời gian tạm ngưng hoạt động tại Nhà trưng bày và các di tích văn hóa Óc 

Eo để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tỉnh An Giang.  

         Nay Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo Thông báo sẽ mở cửa phục vụ khách 

tham quan Nhà trưng bày và di tích văn hóa Óc Eo từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 23 

tháng 11 năm 2021 (thứ Ba).  

        (Thực hiện theo Công văn 3338/SVHTTDL-QLDL, ngày 30/10/2021 của Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về việc hướng dẫn áp dụng tạm thời các 

biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang). 

         Quý khách đến tham quan vui lòng thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế 

và các qui định tạm thời trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo Công văn số 

3338/SVHTTDL-QLDL ngày 30/10/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

An Giang. 

Chúng tôi hân hạnh đón tiếp quý khách đến với văn hóa Óc Eo. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTT&DL (BC); 

- Trang Web cơ quan; 

- Ban giám đốc; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lưu: VT. 
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