
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số:         /UBND - THVX 

V/v dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  

vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức  
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, 

chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày        tháng  11  năm 2021 

 
 

                       
Kính gửi 

 
 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Thực hiện Văn bản số 4286/BVHTTDL-VHCS ngày 17/11/2021 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán 

bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19; Văn bản số 873-CV/TU ngày 

17/11/2021 của Tỉnh ủy về việc phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong 

và cán bộ chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 (Có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương; các 

cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh: Dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào 

mừng, chương trình nghệ thuật, hoạt động lễ hội, bắn pháo hoa, thi đấu thể thao, 

phát thanh, truyền hình các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ và hoạt động 

vui chơi, giải trí khác... trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong 

và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 (bắt đầu từ 20h00', ngày 

19/11/2021; thời lượng khoảng từ 30-45 phút); ưu tiên tiếp sóng VTV1 Đài 

Truyền hình Việt Nam về Chương trình Lễ tưởng niệm, theo đúng nội dung đề 

nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 4286/BVHTTDL-

VHCS ngày 17/11/2021 và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 

873-CV/TU ngày 17/11/2021. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên 

truyền với nội dung, hình thức phù hợp để tôn vinh, ghi nhận công lao của 

những chiến sỹ hy sinh, những người dân bị tử vong do thực hiện nhiệm vụ 
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phòng chống dịch, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, khích lệ tinh 

thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc để mỗi người cùng đồng 

lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, 

địa phương để tổ chức các hoạt động tưởng niệm thiết thực, phù hợp cùng 

hưởng ứng Chương trình do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương; 

các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành nội dung chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại mục 1 Văn bản này; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:                
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;    (báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Lưu: VT, THVX (Giang). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

Ngô Mạnh Hùng 
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