UBND TỈNH GIA LAI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5049 /VP - KGVX

Gia Lai, ngày 18 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 sĩ hy
sinh trong đại dịch COVID-19.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai; Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai.
Ngày 17/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số
4286/BVHTTDL – VHCS 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 sĩ
hy sinh trong đại dịch COVID-19; UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các tổ chức, cá nhân, 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, thi
đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trong thời gian Thành phố Hồ Chí
Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại
dịch COVID-19 (bắt đầu từ 20h00’ ngày 19 tháng 11 năm 2021, thời lượng lễ
kỷ niệm khoảng từ 30-45 phút).
2. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thông tin nội dung tại mục 1
trên báo, đài tỉnh; tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 của
tỉnh, đóng góp của các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trong quá trình triển
khai nhiệm vụ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tử vong và khống chế dịch bệnh
trong thời gian qua tại tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của UBND tỉnh để các cơ quan, địa
phương, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đ/c CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT, KGVX.
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