
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2021

                                        

Kính gửi: Các Sở, ngành, Hội, đoàn thể: Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, 
Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên 
hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn 
Lao động tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

              
Sau khi xem xét đề nghị của các Sở, ngành, Hội, đoàn thể: Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Y tế, 
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh tại cuộc họp ngày 26/5/2021 về việc đề xuất tạm hoãn, dừng, chuyển thời gian tổ 
chức các hoạt động thể thao, hội thi, tập huấn, trưng bày, triển lãm… tập trung đông 
người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; theo tinh thần thống nhất của Chủ tịch 
và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 31/5/2021 (Thông báo 
số 197/TB-UBND ngày 01/6/2021); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất dừng, điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động thể thao, hội thi, 
tập huấn, trưng bày, triển lãm… tập trung đông người, gồm: 33 hoạt động; trong đó: 
dừng, không tổ chức 05 hoạt động; 02 hoạt động chuyển sang năm 2022; 26 hoạt động 
chuyển thời gian tổ chức; đồng thời, cho phép Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Đại 
hội Phụ nữ các cấp trên cơ sở đảm bảo yêu cầu 5K để phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 (đính kèm Bảng tổng hợp các hoạt động dừng, chuyển thời gian tổ chức).

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Sở Y tế theo dõi, đánh giá tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, báo 
cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định tại cuộc họp giao ban ngày 14/6/2021 
đối với các hoạt động dự kiến diễn ra trong tháng 7/2021 để đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, 
đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch Năm du lịch Quốc gia 2022; trong 
đó, tổng hợp các hoạt động từ năm 2021 chuyển sang để chủ động chương trình, nội 
dung, quy mô hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KGVX.
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