
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SVHTTDL-XDNSVHGĐ 
     V/v tạm dừng tổ chức hoạt động 

   “Giao lưu các Mô hình xây dựng gia đình 
hạnh phúc bền vững” 

 

Nam Định, ngày       tháng 6 năm 2021 
 

 

  Kính gửi: 
        - Các phòng quản lý nhà nước; 
        - Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm; 
        - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định.
      

Căn cứ Kế hoạch số 223/KH-HLHPN-SVHTTDL ngày 04/5/2021 giữa 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức 

các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 

28/6/2021) trong đó có nội dung phối hợp tổ chức hoạt động “Giao lưu các Mô 

hình/Câu lạc bộ (CLB) xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, dự kiến tổ 

chức vào trung tuần tháng 6 năm 2021. 

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục 

diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Nam 

Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh thống nhất tạm dừng việc tổ chức hoạt động “Giao lưu các Mô hình/Câu lạc 

bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia 

đình Việt Nam. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo./. 

  

                              
 

  Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 
 - Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 
 - Hội LHPN tỉnh; 
 - Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

 

Đỗ Quang Trung 
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