
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày        tháng 12 năm 2021 

 
 

Kính gửi:     
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh; 

- Sở Công Thương; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Theo đề xuất của Sở Y tế tại văn bản số 2961/SYT-NVYD ngày 

12/12/2021 về việc dừng tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên 

Quang năm 2021 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý dừng, không tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên 

Quang năm 2021 theo Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

2. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh: 

- Báo cáo Cục Xúc tiến Thương mại -  Bộ Công Thương về việc dừng, 

không tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2021 tại Quyết 

định số 3538/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về 

việc phê duyệt Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương 

trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021. 

- Thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện các 

thủ tục hủy, không tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang năm 

2021 theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                      

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Phó CT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BTC hội chợ; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;         

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 

- Lưu VT, CN (Cường vv). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nguyễn Mạnh Tuấn 

V/v dừng tổ chức Hội chợ Thương mại - 

Du lịch Tuyên Quang năm 2021  
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 
Ngày  13/12/2021 

 

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Mạnh Tuấn - PCT UBND tỉnh . 

Người trình: Vũ Việt Cường -  Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: V/v dừng tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang 

năm 2021  

Văn bản của cơ quan đề nghị  
   

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: 

Đề xuất: 
1. Dừng tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2021 

theo Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh: 

- Báo cáo Cục Xúc tiến Thương mại -  Bộ Công Thương xem xét dừng 

triển khai tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2021 tại 
Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương 

về việc phê duyệt Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại và 

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021. 
- Thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện 

các thủ tục hủy, không tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang năm 

2021 theo quy định./.  

(có dự thảo văn bản kèm theo) 

Trân trọng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí./.  
 

Người 

trình ký 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng     (Ngày          /         /2021) 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………...…..  
 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….…...  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….…….  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….… 

Lãnh đạo  

Văn phòng  

ký 

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2021) 
………………………………………………………………………………………………………………….………….……….…….…........... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….…....... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….…...... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….…....... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….…...... 
 
 

Ký duyệt: 
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(Ghi chú: Phiếu trình này được lưu 1 bản trong  hồ sơ công việc của chuyên 

viên và lưu 1 bản tại văn thư cùng với văn bản gốc khi đã phát hành) 
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