
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐOAN HÙNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-VHTT 
Về việc tổ chức các hoạt động  

văn hóa, thể thao, du lịch mừng 

Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 

 

Đoan Hùng, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TU ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tết Nhâm Dần 2022; Hướng dẫn số 39-

HD/BTGTU ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc 

tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng 

Xuân Nhâm Dần 2022; Văn bản số 17/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 11 tháng 

01 năm 2022 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức hoạt động 

văn hoá, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Ủy ban 

nhân dân huyện Đoan Hùng chỉ đạo một số nội dung sau: 

 1. Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn, đề nghị Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du 

lịch theo quy định tại Công văn số 5551/UBND-KGVX ngày 29 tháng 11 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh.  

 2. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan 

mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 trên hệ thống: Cụm cổ động, pa nô, 

áp phích, băng rôn vv...tại các trục đường chính, khu vực tập trung dân cư của 

các xã, thị trấn trên địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón xuân.  

3. Đề nghị nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, tảo mộ, mừng thọ; tổ chức các hoạt động trên với hình thức, quy mô gọn 

nhẹ, thời gian rút ngắn; vận động nhân dân tổ chức việc cưới, việc tang, mừng 

thọ với thành phần trong nội bộ gia đình và các mối quan hệ thật sự cần thiết, 

không thông báo rộng rãi; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19.  

4. Đối với hoạt động tại các điểm di tích và lễ hội: Đề nghị Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, phương án phòng 

chống dịch nhằm đảm bảo nhân dân, du khách được đón Tết vui tươi, lành 

mạnh, an toàn. 
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5. Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội trước, trong và 

sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục tập quán, 

truyền thống văn hóa của dân tộc và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa 

phương. 

Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng VH&TT; 
- Lưu: VT. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Anh Hùng 
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