
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 
 

Số:        /UBND-VP 

Về việc tạm dừng các lễ hội 

trên địa bàn huyện 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hoài Nhơn, ngày      tháng 01  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, phòng, ban trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Căn cứ Công văn số 514/UBND-VX ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp 

mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

Tạm dừng các lễ hội: Đêm văn nghệ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); Lễ Phát động thi đua, Tết trồng cây Xuân 

Canh Tý – 2020 và công bố quyết định của UBND tỉnh, đón nhận bằng xếp hạng 

Di tích Địa đạo Gò Quánh, xã Hoài Thanh; Lễ ra quân khai thác, bảo vệ và tái tạo 

nguồn lợi hải sản năm 2020, đua thuyền. 

Đề nghị các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Thành viên UBND huyện: 

- Lãnh đạo VP + CV; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Đề 
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