
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH AN 

 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch An, ngày      tháng 3 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc không tổ chức Hội xuân truyền thống Đông Khê 

ngày 02/02 Nhâm Dần năm 2022 
 

Thực hiện Công văn số 105/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 18 tháng 02 năm 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường 

công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2022; Công văn số 249/UBND-VP ngày 

01/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An về việc thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19;  

Trước những diễn biến nhanh, phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, 

đặc biệt trong những ngày gần đây các ca mắc trên địa bàn huyện tăng cao. Ngày 

01/3/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 540/QĐ-UBND về phân loại 

cấp độ dịch trên địa bàn huyện, trong đó thị trấn Đông Khê là cấp độ 3. 

Để chủ động phòng, tránh dịch Covid-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân 

huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thông báo: 

1. Không tổ chức Hội xuân truyền thống Đông Khê - Thạch An, ngày mùng 

02/02 Nhâm Dần năm 2022. 

2. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các các xã, thị trấn thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động cùng Nhân dân trong huyện và các địa phương giáp ranh 

biết. 

Căn cứ nội dung Thông báo này, Ủy ban nhân dân huyện Thạch An đề nghị 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các địa phương giáp 

ranh phối hợp triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở VH-TT&DL;     (BC) 

- Sở Y tế; 

- UBND Thành phố Cao Bằng; 

- UBND huyện Tràng Định - Lạng Sơn;   (P/hợp) 

- UBND huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn; 

- UBND huyện Phục Hòa - CB; 

- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- TT. UBMTTQ huyện; 

- Các thành viên BCĐ phòng chống COVID-19; 

- Các cơ quan, ban, ngành đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Long Giang 
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