
THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tổ chức Lễ phát động thi đua  

xây dựng huyện Ea Kar lên thị xã 

                   

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII; Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, về xây dựng huyện Ea Kar lên thị xã 

trước năm 2025. Huyện Ea Kar đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 22/4/2021, 

kế hoạch tổ chức hoạt động phát động thi đua xây dựng huyện Ea Kar lên thị xã và ban 

hành Giấy mời số 143/GM-UBND, ngày 28/4/2021, mời các cơ quan đơn vị tham dự Lễ 

phát động thi đua xây dựng huyện Ea Kar lên thị xã vào ngày 01/5-02-5/2021. 

 Ngày 23/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 

23/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 3576/UBND-KGVX, ngày 28/4/2021 V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4-01/5. Theo đó yêu cầu các địa phương 

hạn chế các sự kiện hoạt động có tập trung đông người không cần thiết.  

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để phòng tránh dịch 

bệnh, không để xâm nhập, đảm bảo sức khỏe nhân dân, UBND huyện Ea Kar thông báo: 

1. Tạm dừng tổ chức Lễ phát động thi đua xây dựng huyện Ea Kar lên thị xã (vào 

ngày 01/5-02/5/2021) và các hoạt động diễn ra trong Lễ phát động như: trưng bày gian 

hàng sản phẩm nông nghiệp, các gian hàng bán đồ ăn uống, tổ chức giải đua thuyền rồng, 

biểu diễn văn nghệ…  

2. UBND huyện trân trọng thông báo cho các địa biểu, các cơ quan đơn vị có liên 

quan, các đoàn tham gia Lễ phát động thi đua xây dựng huyện Ea Kar lên thị xã và Nhân 

dân được biết chia sẻ và thông cảm. Trong thời gian thích hợp, UBND huyện sẽ tổ chức 

và có thông báo sau. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, các sở ban, ngành, cơ 

quan đơn vị của tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy;VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Huyện ủy, UBND, VP HĐND và UBND các huyện 

Krông Pắc, Krông Năng, M'Đrăk, Krông Bông; 

- Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các 

đoàn thể của huyện; 

- Các Doanh nghiệp, HTX và các tổ chức tín dụng; 

- Các Trường học (phòng GD-ĐT thông tin); 

- Các cơ quan đơn vị của huyện (thông tin công chức, 

viên chức, người lao động); 

- UBND các xã, thị trấn (thông tin đến Nhân dân và 

các thành phần được mời); 

- TP Theo GM số 143 của UBND huyện; 

- Đài TTTH; Cổng thông tin điện tử huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Như Anh 

          

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN EA KAR 

Số:             /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Ea Kar, ngày        tháng 4 năm 2021 
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