
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Số:   937  /UBND-KGVXNV 

V/v tạm hoãn việc tổ chức đám 

cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung 

đông người 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               
 Bình Thuận, ngày 16  tháng  3 năm 2020 

                                     Kính gửi: 

   - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

   - Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

                               - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
                                                            

Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, nhằm hạn chế tối đa nguy 

cơ bùng phát dịch trên diện rộng và để bảo đảm an toàn cho người dân và du 

khách; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, động 

viên, vận động trong nhân dân tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc 

cưới, liên hoan,... cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. 

Trong trường hợp gia đình đã ấn định thời gian tổ chức mà không thể điều 

chỉnh thì hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo hướng dẫn của ngành y tế.  

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên, các cơ quan thuộc UBND tỉnh: Làm tốt công tác tuyên truyền cho hội viên, 

quần chúng nhân dân và cán bộ, công chức trong đơn vị mình về nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cho mọi 

người, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới; hạn chế việc tổ chức, 

tham gia tiệc cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người, góp phần cho công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. 

3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra, tổng hợp tình 

hình thực hiện tại các huyện, thị xã, thành phố để cập nhật, báo cáo cho Ban Chỉ 

đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. KGVXNV. Hương 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 

 

KHẨN 
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