
   UBND TỈNH KHÁNH HÒA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số:              /SVHTT-QLVHGĐ                             Khánh Hòa, ngày        tháng       năm 2020 

V/v tổ chức lễ hội tại các địa phương 

trên địa bàn tỉnh 

  

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các sở, ban ngành: Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Tài chính, 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh. 

 

 Trước đây, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 651/UBND-KGVX, ngày 20/01/2020 Về việc tăng cường công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các cơ quan, ban ngành liên quan trong tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các 

nội dung nhiệm vụ về lễ hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp 

của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức lễ hội tại các địa phương trên 

địa bàn tỉnh đã tạm dừng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ ngành Trung ương.  

Trong bối cảnh tình hình hiện nay, để từng bước thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội và đưa các hoạt động văn hóa trở lại trong điều kiện bình thường mới, 

thực hiện theo hướng dẫn của Cục Văn hóa cơ sở tại Công văn số 352/VHCS-

NSVH, ngày 12/6/2020 Về việc tổ chức lễ hội tại các địa phương trong cả nước; 

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 

quan, ban ngành thực hiện một số nội dung như sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Tiếp tục việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn theo nhiệm vụ được 

phân công tại tại Công văn số 651/UBND-KGVX, ngày 20/01/2020 của UBND 

tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để đảm bảo lễ hội 

diễn ra an toàn, trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm và đảm bảo sức khỏe của nhân 

dân. Trong đó, cần lưu ý: Thực hiện tốt và đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống lây 

nhiễm dịch Covid-19 tại khu vực tổ chức lễ hội, khu dịch vụ. 

 

 



2. Các cơ quan, ban ngành liên quan:  

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công của cơ quan mình tại Công văn 

số 651/UBND-KGVX, ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh. 
 

Để công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt được 

hiệu quả, Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện. 

(Gửi kèm: Công văn số 651/UBND-KGVX, ngày 20/01/2020 của UBND 

tỉnh)./. 

 
 

Nơi nhận (VBĐT):                                                                          KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở VH&TT (báo cáo); 

- Trung tâm BTDT; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 
 

 

  Lê Văn Hoa 
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