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So 936-CV/BTGTftJ
V/v tuyên truyn dimg t chzc L h5i Khai An
Den Trân Xuán Canh Tj 2020
VAN PHONG TINH UY NAM OINH

VAN BAN DEN
so'
Ngày:..Q'J../.Q../.bO'2O.
Chuyên
LUu hO sa sO

KInh gii. - Sâ Thông tin - Truyn thông,
- Báo Nam Djnh, Dài Phát thanh - Truyn hinh tinh,
Hi Van h9c - Ngh thut tinh, Hi Nhà báo tinh,
- Các co quan xuât ban tap clii, bàn tin,
trang, cong thông tin din tCr cüa tinh,
- Thrnmg tr(i các báo Trung uong dóng trên dja bàn,
- Các co quan báo chI Trung rnmg k kêt
Chuong trInh phôi hçip tuyên truyên vói tinh Nam Djnh.

L Khai An dn Trn, phumg Lc Vuçmg, Thành ph Nam Djnh dugc
to chirc hang näm vào dêm 14 rang sang ngày 15 tháng Giêng am ljch dã gop
phn bào tn, phát huy giá trj cüa di san van hóa, mang tinh giáo diic ljch sir
sâu sc. Hin cong tác chuân bj cho 1 hi diã dugc hoàn tht. Tuy nhiên, trong
thñ gian gn diây, djch bnh viêm dumg ho hp do chüng mái cña virus
Corona (nCoV) gay ra dã lay nhim rt nhanh, nghiêm tr9ng. Hin djch bnh
nay chua có vaccine và thuc diu trj dic hiu. Thu tuâng ChInh phü drã k
Quyt djnh cong b djch và ban hành Cong din v vic tang cung phông,
chng djch. B Van hóa, The thao và Du ljch cung dã có Cong din v vic
tam drng các 1 hi chira khai mac d phông chng djch.
Thirc hin sir chI diao cüa Thñ tuàng ChInh phñ, B Van hóa, Th thao
và Du ljch; ngày 01/2/2020, Thuàng trirc Tinh üy diã ban hành Thông báo,
UBND tinh dà ban hành Cong van v vic di'ing th chirc L hi Khai An Dn
Trn Xuân Canh T 2020 d dam bâo an toàn cho ngithi dan và du khách
th.p phucmg tnrâc các din biên ph(rc tap mOi cUa djch bnh. D lam tét
cong tác tuyên truyn, Ban Tuyên giáo Tinhüy d nghj các co quan, don vj tp
trung trin khai t& mt s ni dung sau:
1. Sô Thông tin - Truyn thông dang tái các van bàn chi diao cüa tinh v
vic di'rng to chirc L hi Khai An Den Trân và thuông xuyên cp nht các
thông tin lien quan dn tInh hInh, din bin djch bnh trên Cng thông tin
din tir cüa tinh; chi dio d.y manh tuyên truyên trên trang, cng thông tin
din tir cUa các si, ban, ngành doàn th& dja phucing và h th6ng truyn thanh
co sâ. Thuông xuyên theo dOi và phôi hçrp vâi các co quan chüc näng xir 1
kjp thi các tmng hçrp dang tài thông tin không chInh xác, xuyên tac v vic
drng th chirc L hi Khai An Den Trn näm 2020.
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2. Báo Nam Djnh, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh; CáC ca quan xuât
bàn tp chI, bàn tin, trang, cong thông tin din tir cüa tinh; thumg trü các ca
quan báo chI Trung ucing dlóng trên dja bàn, các ca quan báo chI Trung uang
k kêt Chrnmg trmnh phôi hçip tuyên truyên v9i tinh Nam Dlnh: tp trung tuyên
truyên kjp th?ii den nhãn dan và du khách th.p phuang
vic dirng to chi'rc
L hi Khai An Den Trân die i.ru tiên cho cong tác phông, chông djch. Báo
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Nam Dnh, Dai Phat thanh - Truyen hmh trnh tang cucing dang, phat cac bai
viêt, phóng sir, phOng van... phân tIch, 1 giài, dInh huérng thông tin diây dü,
kp thi giüp nhân dan hiêu rö, hiêu dung
vic dirng tO chirc Lê hi Khai
An Dn Trn nãm 2020.
ye

I,

•

ye

D nghj các Ca quan, dan vj khin trirang nghiêm tic t chüc trin khai.
(Ban Tuyên giáo Tinh i'y gi'ri kern Thông báo cia Thwàng trc Tinh iy,
Gong van chi dgo cia UBNDtinh và Thông cáo báo chI cia UBND thành
pho Narn Dnh ye vlçc dtrng to chwc Le hQz Khai An Den Tran narn 2020 de
phyc vy cong tác tuyên truyê'n c? các djaphwcing, d07'z
No'i

than:

- Thrnmg trirc Tinhüy, (dé báo cáo)
- Thng trirc Thãnhüy,
- UBND thãnh phô,
- Nhur tren,
- Liru.

K/T TRU1NG BAN

TINH U NAM D!NTI
*
So 944-TB/TU

DANG CQNG SAN VIET NAM
Nam Djnh, ngày 01 tháng 02 nàm 2020

THÔNG BAO
MEN CUA THU'ONG TRIIC TINE UY
v chü trtro'ng dü'ng t chfrc L hi Khai An Dn Trn Xuân Canh T - 2020
Thirc hin Quy ch lam vic s 06-QC/TU ngày 15/11/20 19 cüa Tinh
üy, Ban Thmg vti, ThiRmg trirc Tinh üy. khóa XIX, nhim kS' 20 15-2020;
Ngày 0 1/02/2020, Thi.thng trirc Tinhñy nh.n &rçYc Van bàn s 09/TTr-UBND
ngày 0 1/02/2020 cüa UBND tinh xin kin v& vic drng t chirc L hi Khai
An Dn Trn Xuân Canh T - 2020; sau khi thào 1un Thu?mg tnrc Tinhüy diã
thng nMt nhu sau:
Dng chñ tnrcrng dirng t chüc L hi Khai An Dn Trn Xuân Canh
T - 2020 d tp trung phông, chng djch bnh viêm duô'ng ho hp c.p do
chüng mri cüa vi rut Corona gay ra. Giao UBND tinh chi dlao c1i th.
Van phOng Tinh üy thông báo kin chi dao cüa Ththng tr1rc Tinh üy
d các Co quan th'çrc hin.
Noi nhân:
- Thithng trçrc Tinh u - HDND - UBND tinh,
- Sâ Vn hóa, The thao và Du 1ch,
- Thành üy, UBND thãnh phô Nam Dinh,
- Vn phông UBND tinh,
- Luu Van phOng Tinh u.

T/L BAN THIJ()NG VV
VAN PHONG

m Thành Trung

UY BAN NHAN DAN
T!NH NAM D!NH
S: 29 /UBND-VP7

CONG HOA XAHQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1 - Tir do - Hanh phtIc
Nam Dinh, ngây 01 tháng 02 nám 2020

V/v drng t chic L hi
Khai An den Trân Xuân Canh T' 2020

KInh g1ri: UBND thành pM Nam Djnh

Thirc hin Chi thj s 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 cüa ThU tung ChInh
phU v vic tang cuing các bin pháp phông, cMng tnrâc các din bin phüc tip
mi cUa djch bnh viêm di.r&ng ho hp cp do chUng mri cUa vi rUt Corona gay
ra; Thông báo s 944-TB/TU ngày 0 1/02/2020 cUa Thung trirc Tinh Uy v vic
chU trtrcing drng t chüc L hi Khai An dn Trn Xuân Canh Tr - 2020.
Xét d nghj cUa UBND thành pM Nam Djnh tti van bàn s 95/UBND-NC
ngày 0 1/02/2020, Sâ Van hóa Th thao và Du ljch ti van bàn s 61/S VHTTDLPQLDSVH ngày 01/02/2020.
Uy ban nhân dan tinh có kin chi do nhir sau:
1. Dng dirng t chüc L hi Khai An dn Trn, phixng Lc Ving,
thành pM Nam Dlnh, Xuân Canh Tr 2020.
2. Giao UBND thành pM Nam Djnh t chüc thirc hin vic dirng t chirc
L hi trên dja bàn theo quy djnh.
UBND tinh thông báo dê UBND thành pM Nam Djnh t chüc thiic hin./.
No'i nhn.
- D/c ChU tjch UBND tinh;
- D/c Trân Lê Doâi - PCT UBND tinh;
- Sâ Van hóa, The thao và Du ljch;
- Thành üy Nam Djnh;
- Nhis trén;
- CPVP UBND tinh;
-Lixu:VP1,VP7.

KT. CHU TICH
HO CHU TICH

AN THANH PHO NAM D!NH

V viêc dir
Th

pho

CÁO BAO clii
Khai An dn Trn - Phuirng Lôc Vtrong
Thnh, xuân Canh T Ham 2020

T chüc L hi Khai An du nàm ti dn Trn gop phn bão tin, phát buy
nhftng giá trj cüa di san van hóa; dông thai cOn mang tInh giáo diic ljch sü sau sic,
the hin dao l "Uông nii&c nh nguôn" cüa dan tc ta. Các thng Ip nhãn dan bay
tO lông thành kInh, tung nhr cong drc cüa các bc tin nhân, ghi nhó cOng lao to
l&n cUa Vucng Triêu Trân dä cO cong dirng nuâc khai song, 1tn bi&-i m mang bi
côi và git nithc Dti Vit, vth hào khI Dông A sang ng?i, ba ln dánh thing gitc
Nguyen -Mông.
Lê Khai An dêm 14 r.ng sang ngày 15 tháng Giêng am ljch h&ng näm tai
den Trân, phubng Lc Vi.rçing, Thành phô Nam Djnh là mt tçic i c tti Tiên Miu
nhà Trãn (phU Thiên Trirng xua) vài nghTa nhân van l&n lao nhm phát huy
truyên thông dirng nuâc, gi nithc cüa dan tc; dOng thi thu hut khách thp
phi.rmig ye d Iê hi két hgp tham quan du ljch Nam Djnh, gop phn thiic dy kinh
tê - xã hOi cüa tinh và thành phô ngày càng phát triên.
Den th?yi diem nay, mi cong tác chuãn bj cho 1 hi dâ dirçic hoàn tht, chu
dáo, cong phu, trang trQng; tuy nhiên, truóc diên biên phi.'rc tp mài cOa djch bnh
viêm di.thng ho hap cap do chüng mi cüa virut Corona gay ra; ngày 31/01/2020,
Thu tuâng ChInh phü dã CO Chi thj so 06/CT-TTG ye vic tang cithng các bin
pháp phOng, chOng tnrâc các diên biên phi'rc tp mcci cüa djch bnh viêm dix&ng hO
hap cap do chOng mâi cüa vi rut Corona gay ra.
Ngày 31/01/2020B Van boa, The thao và Du ljch dã co van bàn so
391/B VHTTDL-VHCS ye vic phông, chông djch bnh viêm ho hap cap trong boat
dng l hi, di tich.
Ngày 01/02/2020 UBND tinh Nam Djnh dâ có van bàn so 29/UBND-VP7
ye viêc di.rng to chixe L hOi Khai An Den Trân Xuân Canh T 2020,
Thrc hin sir chi do ciThü tixàng ChInh phü, cüa B Van boa, The thao
và Du ljch, và cüa UBND tinh am Djnh; UBND thành phô Nam Djnh trân trçng
thOng báo:
Dirng t chfrc L hi Khai An Den Trân - phtrOng Lc Vtrçrng - thành
ph Nam Djnh Xuân Canh T nàm 2020 d tp trung nu tiên cao nht cho
phông, chng djch bnh viêm thrOng ho hap cp Corona.
IJBND thành pM tran tr9ng dê nghj các co quan truyên thông, báo chI giüp
UBND thành pM Nam Djnh chuyn tài thông tin den nhân dan và du khách t14p
phiscmg v vic dmg t chüc L hi Khai An den Trân - phiz&ng Lc Vixng - thành
pM Nam Djnh Xuân Canb T näm 2020.
UBND thành phô Nam Djnh trân tr9ng cam Cm.!.
TP.Nam Djnh, ngày 01 tháng 02 nám 2020

