
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:         /UBND-VHTT
V/v cho phép tổ chức

lễ hội, hội làng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày          tháng 4 năm 2022

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, UBND huyện có văn bản chỉ đạo tạm dừng 
tổ chức hội làng, lễ hội đầu xuân tại các di tích lịch sử - văn hóa để phòng, 
chống dịch Covid-19 (Công văn số 193/UBND-VHTT ngày 18/02/2022 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về việc tạm dừng tổ chức hội làng, lễ hội đầu xuân tại các 
di tích lịch sử - văn hóa để phòng, chống dịch Covid-19). Tuy nhiên, đến nay 
diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung và huyện 
Tứ Kỳ nói riêng đã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc mới giảm nhiều; đồng 
thời, các hoạt động du lịch trong cả nước đã chính thức được mở cửa trở lại 
trong điều kiện "Bình thường mới" từ ngày 15/3/2022, theo tinh thần chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về "Thích ứng an toan, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19". Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện thống nhất chỉ đạo 
như sau:

1. Cho phép tổ chức trở lại các hoạt động lễ hội, hội làng và các hoạt động 
tập trung đông người khác tại các di tích lịch sử - văn hóa, song phải đảm bảo 
các điều kiện về phòng, chống dịch theo quy định.

2. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các biện 
pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuyệt đối không được chủ 
quan, coi thường dịch bệnh; không để xảy ra sơ suất trong quá trình thực hiện 
các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch; các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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