ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số:

67

/UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 06 tháng01 năm 2022

V/v tổ chức Vườn hoa Xuân
và trang trí, tuyên truyền,
cổ động trực quan dịp
Tết Nguyên Đán năm 2022

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự báo thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước vẫn diễn biến
phức tạp, hết sức khó lường, nhất là sự xuất hiện và lây lan của biến thể Omicron;
để chủ động kiểm soát, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, không để dịch
bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan trong cộng đồng, nhất là các hoạt động tập trung
đông người trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy
cho chủ trương không tổ chức Vườn hoa Xuân Nhâm Dần 2022; đồng thời, đề xuất
phương án trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan với chủ đề mừng Đảng mừng Xuân tại các địa điểm và tuyến đường phố chính của các huyện, thành phố
đảm bảo trang hoàng, sinh động, rực rỡ, hài hòa tạo không khí vui tươi, phấn khởi
vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2022; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày
11/01/2022 để xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ
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