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Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa  

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 8975/KH-UBND tổ 

chức các hoạt động ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh; theo đó, 

ngày 19/4 hàng năm, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng 

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Hội thao dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa.  

Ngày 25/02/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 648/QĐ-BYT công 

bố hết dịch Covid-19 (trước đây còn gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus corona gây ra) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  Tuy nhiên, tại Việt 

Nam và nhiều nước trên thế giới, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục có 

nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của 

Trung ương về việc không được lơ là, chủ quan và thực hiện nghiêm các giải pháp 

phòng, chống dịch; cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

1054/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

nCoV trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Sở 

Văn hóa và Thể thao báo cáo đề xuất như sau:  

- Năm 2020, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 sẽ không tổ chức các 

hoạt động văn hóa lễ hội, chỉ tổ chức tuyên truyền trực quan và triển lãm hình ảnh 

về đời sống sinh hoạt, lễ hội truyền thống, di tích-danh lam thắng cảnh của các dân 

tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế việc tập trung đông người; đối với 

Hội thao dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa năm 2020 sẽ điều chỉnh thời gian tổ 

chức đến thời điểm thích hợp. 

Sở Văn hóa và Thể thao kính báo cáo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VBĐT);                 PHÓ GIÁM ĐỐC   

- Trung tâm VHĐA tỉnh (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, TP (VBĐT);  

- Lưu: VT, QLVHGĐ, QLTDTT. 

 

   Lê Văn Hoa 

Về việc không tổ chức hoạt động Ngày 

Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2020 trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
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