
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

 

Số:          /UBND-VX 
V/v tạm dừng tổ chức các loại hình 

lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022  

trên địa bàn thành phố Nam Định. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Nam Định, ngày       tháng 01 năm 2022 

 
 

         Kính gửi: 

- Các phòng, ban, đơn vị của thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 398-TB/TU ngày 13/01/2022 của Tỉnh ủy Nam 

Định về việc Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tạm 

dừng tổ chức các loại hình lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Nam 

Định để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19;  

Ngày 17/01/2022, UBND Tỉnh đã có văn bản số 23/UBND-VP7 về việc 

tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh 

Nam Định để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn 

thành phố Nam Định, nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt 

dịch bệnh COVID19, Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến 

chỉ đạo như sau:  

Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa 

bàn thành phố Nam Định để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định thông báo để các đơn vị biết, thực 

hiện./.  
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy;  

- Thường trực HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT,VX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

    

 

Nguyễn Thị Như 
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