
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:           /UBND-KGVX 

V/v hạn chế các hoạt động lễ hội  

và sự kiện tập trung đông người để 

phòng, chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày          tháng 4 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các Hội, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo kết 

luận số 489-TB/TU ngày 28/4/2021 về việc dừng các hoạt động trong sự kiện Lễ 

hội “Đêm trắng Ban Mê”; tiếp theo Công văn số 3576/UBND-KGVX ngày 

28/4/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

dịp lễ 30/4 và 01/5; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh đoàn phối hợp 

với các đơn vị có liên quan chỉ đạo dừng các hoạt động sau: 

 - 04 hoạt động của Chương trình Đêm trắng Ban Mê (Khai mạc Lễ hội 

Đêm trắng Ban Mê – Ban Me Overnight 2021; Hội chợ Du lịch - Ẩm thực và 

Thương mại; Chương trình uống cà phê đặc sản miễn phí; Phục vụ Bánh mì tự 

chọn và bánh mì ổ). 

- Hội nghị Kết nối giao thương giữa Nhà cung cấp với các Doanh nghiệp 

xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. 

- Liên hoan các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm tỉnh Đắk Lắk. 

- Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk. 

- Triển lãm, trưng bày và Hội thi sinh vật cảnh khu vực Miền Trung - Tây 

Nguyên. 

- Lễ trao giải Cuộc thi Cà phê Đặc sản Việt Nam. 

Đối với Lễ công bố kết quả Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam (tổ chức 

ngày 30/4/2021): tổ chức bằng hình thức trực tuyến và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

2. Đối với các hội nghị, hội thảo và các hoạt động đã có kế hoạch thực hiện 

trong và sau thời gian Lễ 30/4 và 01/5: yêu cầu địa phương, đơn vị chủ trì căn cứ 

tình hình dịch bệnh để chủ động dừng/dời việc tổ chức. Trường hợp vẫn thực hiện 
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theo kế hoạch thì chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng 

quy định và chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh (kiểm soát đối tượng khách mời, 

đảm bảo yêu cầu 5K…). 

 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố: 

a) Chủ động rà soát, chỉ đạo hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông 

người không cần thiết trong phạm vi quản lý; trường hợp tổ chức, yêu cầu phải 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và chịu trách nhiệm trước Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đơn vị 

mình. 

 b) Quán triệt công chức, viên chức, người lao động không chủ quan, lơ là, 

tích cực nêu gương thực hiện và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch (đặc biệt là trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 

01/5). 

 c) Thực hiện chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi 

phạm công tác phòng, chống dịch bệnh.  

 Nhận được Công văn này các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Hội VHNT; Hội Sinh vật cảnh; 

- Hiệp hội Cà phê BMT; 

- Công ty TNHH MTV TL&TT Tinh Tú; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Th.30b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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