
UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:  29 /TB-UBND                               Bắc Bình, ngày  29 tháng 01 năm 2021 

 
            

THÔNG BÁO 

Về việc dừng họp mặt mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện 

về Tổ chức các hoạt động Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; Chào mừng kỷ niệm 

91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021), Ban 

chỉ đạo Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã gửi thư mời đến các đồng chí là 

con, em dân Bắc Bình đang công tác, cán bộ hưu trí tại Tỉnh và ngoài huyện; Các 

đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng các phòng, ban, đoàn thể, tổ chức Hội cấp 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy, nguyên Huyện ủy viên các khóa tiền nhiệm, Nguyên Trưởng các 

phòng, ban, đoàn thể, tổ chức Hội cấp huyện về dự buổi kỷ niệm và họp mặt 

mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 vào lúc 14h ngày 05/02/2021 (nhằm ngày thứ 

Sáu, 24 tháng Chạp năm Canh Tý) tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện. 

 Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến hết sức 

phức tạp tại các tỉnh, thành phố và đặc biệt là 02 tỉnh Hải Dương và Quảng 

Ninh, để kiểm soát chặt chẽ, nhanh chóng, hiệu quả, không để phát sinh, lây lan 

dịch COVID-19 nên Thủ tướng Chính phủ  có Chỉ thị số 05/CT-TTG 19 ngày 

28 tháng 01 năm 2021 và Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 400/UBND-

KGVXNV ngày 29 tháng 01 năm 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID - 19,  trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm 

dừng các hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người ..., các cơ quan nhà 

nước không tổ chức tiệc liên hoan. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình chấp hành 

ý kiến chỉ đạo nêu trên và thông báo dừng họp mặt mừng Xuân Tân Sửu năm 

2021 theo kế hoạch đã đề ra.  

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình rất mong các đồng chí đại biểu thông 

cảm và chung tay cùng với địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch 

COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất. 

Trân trọng./.   

Nơi nhận:                                                                                    
- Như TP mời;                                                                                     

- TT/ Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VHTTTT (đưa tin); 

- Chánh, PVP; 

- Lưu VT, VX. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai  Văn Vụ 
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