ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1156/UBND-NN&PTNT

Văn Quan, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v dừng tổ chức Lễ hội Hồi và các sản
phẩm nông nghiệp huyện Văn Quan Lạng Sơn lần thứ II năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa, Thể thao và Du
lịch; Khoa học và Công nghệ; Công thương; Văn phòng
UBND tỉnh; Thông tin và Truyền thông; Ngoại vụ; Tài
chính; Công an; Y tế; Giao thông vận tải;
- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- UBND các xã, thị trấn huyện Văn Quan;
- Các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 26/02/2020 của Ban Chỉ đạo các
ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 - 2020 về việc tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri
(17/8/1910 - 17/8/2020).
Ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đã ban hành K ế hoạch
số 120/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Hồi và các sản phẩm nông nghiệp huyện
Văn Quan - Lạng Sơn lần thứ II năm 2020. Trong đó đã xây dựng Kế hoạch thực
hiện các hoạt động như: tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư về sản phẩm Hồi và Du
lịch huyện Văn Quan; tổ chức Khai mạc Lễ hội Hồi; tổ chức các gian hàng trưng
bày về sản phẩm hồi và các sản phẩm nông sản,...
Ngày 05/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công điện
số 05/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19. Trong Công điện nêu rõ việc tạm dừng tổ chức các sự kiện tập
trung đông người... Do đó UBND huyện Văn Quan dừng tổ chức triển khai tất
cả các nội dung hoạt động theo Kế hoa ̣ch số 120/KH-UBND ngày 18/6/2020
của UBND huyện Văn Quan.
UBND huyện Văn Quan trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên
quan phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c)
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, NN&PTNT.
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