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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 640/UBND-VX 

V/v không tổ chức khai mạc Ngày 

sách Việt Nam năm 2020  

Lai Châu, ngày 31 tháng 3  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 19/8/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1745/KH-

UBND về triển khai thực hiện Ngày sách Việt Nam lần thứ 7, năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục 

diễn biến phức tạp, để thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố lựa chọn 

các hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 

năm 2020 theo Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh; 

không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- VPUBND tỉnh: V, VX, TH, CB; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, Vx4. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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