
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:            /UBND-TH  
V/v không tổ chức bắn pháo hoa dịp 

tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày        tháng 02 năm 2020 

 
   

                           Kính gửi:  

       - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố. 

   

Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về 

việc tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tuy nhiên, 

trước những tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo 

các yêu cầu công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Không tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 29/01/2021 

của UBND tỉnh. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm an ninh, 

an toàn phục vụ nhân dân đón tết và các yêu cầu công tác bảo đảm phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, TH4.         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Tống Thanh Hải 
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