
 

 

                           Kính gửi:   

 - Các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố;    

 - Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

 - UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 

11707/UBND -KGVX ngày 19/11/2021 triển khai Công văn số 4286/BVHTTDL-

VHCS ngày 17/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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. Về việc này, 

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các phòng, ban, đơn vị 

thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 

phạm vi quản lý khẩn trương thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các khu 

vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ 

thuật, hoạt động lễ hội, bắn pháo hoa, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí 

khác theo kế hoạch trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán 

bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 (bắt đầu từ 20h00, ngày 19/11/2021; 

thời lượng khoảng từ 30-45 phút);  

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường: Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và Đài 

Truyền thanh xã, phường để các tổ chức, cá nhân, các khu vui chơi, giải trí biết, 

thực hiện nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao của những chiến sĩ hy sinh, những 

người dân bị tử vong do thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

 3. Phòng văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và 

kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc thông tin cho các cơ quan 

chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. 

(Đính kèm Công văn số 11707/UBND-KGVX ngày 19/11/2021 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa)./. 
Nơi nhận:        
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Thường trực Thành ủy;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 

- Trang thông tin điển tử TP; 

- Lưu:VT,VHTT. 
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Nguyễn Sỹ Khánh 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  8610  /UBND-VHTT Nha Trang, ngày 19 tháng  11  năm 2021 
 

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. 
 

 



  

 

                   

 

       

 

  

          
    



UY BAN NHAN oAN
riNn rnANn nd,t

s0, /t)t ruBND-KGVx
V/v drmg c6c ho4t dQng vdn h6a, v6n
nghQ, vui choi, gi6i trf trong thoi <li6m

t6 chfc LE tuong niQm d6ng bdo trl, .)
vong vd c6n bQ, chiOn si hy sinh trong

dai dich Covid-19

KHAN
Kinh gui:

CQNG nOA XA Ugr CHU NGHIA VIET NAM
DOc I6p - Tt, do - Harh pffi.

KhdnhHda, ngdy ,L! thdng),| ndm 2021

C6c s6, ban, ngdnh;

UBND c6c huyQn, thi x5, thanh ph6.

Thpc hiQn C6ng v6n sO qZ$ABVHTTDL-VHCS ngay fillllzozl cria BO Van
h6a, Th€ thao vd Du lich v0 viQc dtng c6c hopt dQng vdn h6a, v6n nghQ, vui choi, gi6i
tri trong thcvi cli6m t6 chric LE tucmg niQm ct6ng bdo tir vong vd c6n bQ, chi6n si hy sinh
trong dAi dfch Covid-19; Uy ban nhan dan tinh c6 f kitin nhu sau:

l. Cdc sd, ban, ngdnh; UBND c6c huyQn, thi x6, thenh ph5 theo chric ndng,
nhiQm W vA pham vi qu6n lf khAn trucrng thyc hiQn dA ngh! cfia BQ VEn h6a, Th6 thao
vd Du lich t4i vdn ban n6u tr6n; luu y th6ng b6o, hu6rng den c6c t6 chric, c6 nhdn, cdc
khu vui choi, gitti tri dtrng, ho6n t6 chric c6c sy kiQn chdo mtrng, chuong trinh nghg
thuQt, hoat dQng 16 hQi, bAn ph6o hoa, thi ddu th6 thao vd ho4t ilQng vui choi, giii tri
kh6c theo kti ho4ch trong thoi gian diSn ra LE tucrng niQm d6ng bio tu vong vd can bQ,

chitin si hy sinh trong ctai dlch Covid-l9 (Oifu AAu tu 20h00, ngdy 19 thdng 1l ndm
2021; thdi lwqng khodng tit 30-45 phrt); d6ng thdi dAy m?nh tuy6n truydn v6i hinh
thirc phtr hqp dC t6n vinh, ghi nhQn c6ng lao ctia nhtng chi6n si hy sinh, nhirng nguoi
dan bitu vong do thyc hiQn nhiQm v.u phdng, ch6ng dich.

2. Giao Sd Vdn h6a vd Thi5 thao chri tri hudng ddn, theo d6i, d6n cl5c viQc tri6n
khai thgc hiQn vd kip thdi xu ly cdc vdn dC ph6t sinh theo thAm quyAn ho{c th6ng tin
cho c6c co quan c6 thAm quyen xu I;f theo quy clinh./.

(Dinh kdm C6ng vdn s6 4286/BVHTTDL-VHCS ngdy t7/11/2021 cila B0 Vdn

hda' Tha thao vd Du lich) 
KT. cHt TICH

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- TT. Tinh fiy, HDND tinh (b6o c6o);
- Chri tlch vd c6c PCT UBND tinh (b6o c6o);
- M[t tr{n vd c6c clodn th6 tlnh;
- 86o Kh6nh Hda, EdiPTTH Kh6nh Hoa;
- Luu VT, TmN, HN, NN, HV. -./ ,
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