
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 2716/UBND - KGVX 

V/v dừng không tổ chức Lễ hội  

Thành Tuyên năm 2020  

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 31 tháng  8  năm 2020 

 

                   Kính gửi  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Thường 

trực Tỉnh ủy ngày 28/8/2020 về việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Lễ đón 

nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then 

của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020; 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 

707/BCĐ-CQTT ngày 24/8/2020 về việc báo cáo, đề xuất việc tổ chức Lễ đón 

nhận và Lễ hội.  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 để tập trung thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội cuối năm 2020. 

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

Có trách nhiệm thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 đến 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và chủ động bố trí thời gian 

cho các công việc khác bảo đảm hiệu quả, đúng quy định./. 

 

 

Nơi nhận:                
- Thường trực Tỉnh ủy;       (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND 10 tỉnh tham gia theo Kế hoạch số 71/KH-UBND 

ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh; (biết) 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang;   

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; (thực hiện) 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Nguyễn Thế Giang 
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