
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:       /UBND-VHTT 

V/v tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, TDTT, tuyên 

truyền cổ động, triển lãm và các 

hình thức khác. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                         Cẩm Thủy, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

                   

       Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ, quan đơn vị trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện công văn số 1890/ SVHTTDL-NVVH ngày 16/6/2020 của sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc  tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, TDTT, tuyên truyền cổ động, triển lãm và các hình thức khác trên địa bàn huyện 

Cẩm Thủy; Căn cứ công văn của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Cho phép UBND các xã, thị trấn; các đơn vị, phòng, ban, ngành liên quan 

được phép tổ chức trở lại các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm và 

các hình thức khác trên địa bàn. 

2. Yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chỉ đạo hệ thống trạm y tế các xã, thị 

trấn phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị trong quá 

trình tổ chức phải chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên đại bàn toàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhân: 
- Như trên (Để thực hiện); 

- Sở VHTTDL ( Để B/c); 

- Thường trực UBND ( Để B/c); 

- Phòng Y tế (Để P/h); 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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