
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN PHỦ THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-UBND Phủ Thông, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc không tổ chức Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông xuân Tân Sửu 

và tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021 

 

Thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID -19; Công văn số 209/CV-UBND ngày 02/02/2021 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng 

chống dịch COVID -19. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

SARS-CoV-2 (COVID -19) gây ra đang có diễn biến phức tạp, nguy hiểm và nguy 

cơ lan rộng, bùng phát cao. Do đó, để triển khai thực hiện một số biện pháp cấp 

bách và đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân thị trấn 

Phủ Thông thông báo: 

1. Không tổ chức Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông xuân Tân Sửu năm 2021. 

2. Tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 

2021 (căn cứ vào tình hình thực tế của dịch COVID - 19, UBND thị trấn thông báo 

thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội TDTT sau). 

UBND thị trấn Phủ Thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và 

toàn thể nhân dân được biết./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản giấy: 

- Các Ông (bà) trưởng thôn, phố; 

- Cán bộ Đài truyền thanh thị trấn;  

- Lưu: VP. 
Gửi bản điện tử: 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VH,TT&TT huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn; 

- Lãnh đạo UBND thị trấn;  

- UBMTTQ và các đoàn thể thị trấn; 

- Cán bộ, công chức thị trấn. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Minh Thoan 
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