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Quáng Trj, ngàyJ tháng t nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v Diu chinh mt s hot dông tai L Thu'çrng co "Thng nht 

non song" và khai truong müa du llch  biên, dão nám 2021. 

Ngày 09/02/2021, UBND tinh Quâng Trj cia ban hành K hoach s 31/KR-
UBND ye vic to chrc Lê hi "Thông nhât non song" và Khai trung mia du ljch 
biên, dâo näm 2021. Theo do, Lê hi "Thông nhât non song" và khai trung müa 
du ljch biên, dáo näm 2021 tinh Quâng Trj diên ra ti~ ngày 30/4 den ngày 05/5/2021 
ti Khu di tIch quôc gia dc bit DOi b Hiên Lucmg - Ben Hãi, Khu djch vii - du 
ljch Ci:ra Vit và dâo Con CO. 

Tuy nhiên, truOc din bin phi'rc tp cüa dch bnh COVID-19; dê dam bâo 
các yeu câu ye cong tác phOng, chông djch COVID- 19, báo v si:rc khOe cüa nhân 
dan theo chi do cüa Thumg trc Ban BI thur ti Din ngày 27/4/2021 ye tiêp tiic 
tAng cuing cOng tác phOng, chông djch bnh Covid- 19; chi do cüa Thu tuàng 
ChInh phü ti Thông báo so 81/TB-VPCP ngày 26/4/202 1 ye phOng, chông djch 
COVID-19; UBND tinh Quãng Trj thông báo: 

1. Drng t chrc L hi theo K hoach s6 31 fKH-UBND, ngày 09/02/2021 
và Giây mäi so 108/GM-UBND ngày 15/4/2021, Giây m?yi so 121/GM-UBND 
ngày 23/4/2021, Giây miii so i 30/GM-UBND ngày 26/412021 cüa UIBND tinh 
Quãng Trj. 

2. Di v&i L thuçing c "Thng nhAt non song": Diu chinh giãm thành 
phân tham gia dê dam bâo các yêu câu ye cOng tác phông, thông djch COVID-19; 
chi mi các d?i  biêu sau tham dr: 

- Các dng chI trong Ban Thuing vi Tinh iy, các dcng chI Phó Chü tjch 
HDND vã UBND tinh. 

- Dai din !ãnh dao  các Sà, ngành: Vn hoá, Th thao và Du ljch, BCH Quân 
sx tinh, BCH B di Biên phOng tinh, COng an tinh, Van phOng Tinh üy, VAn 
phàng UBND tinh. 

- Dai diên Lnh dao (01 di biu) cac huyn: Vinh Linh, Gio Linh. 
('LI Thu'Q'ng c& "Th6ng nht non song" dwcrc t ch&c Truyn hInh trtc rié'p 

trên Dài PiTH Qudng Trj dé nhán dan theo d5,1. 
UBND tinh Qu&ig Trj trãn trQng thông báo dncác d&ig chi Lânh do: B Van 

hóa, The thao và Du ljch, Trung ucmg Doãn TNCS Ho ChI Minh, các c quan, dn vj 
và toàn the nhn dan. Trân tr9ng kInh báo (Co danh myc diéu chinh dInh kern).!. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
U TICH 

Nc'inhân: 
- Nhtr thành phân KH3 1, 
GM 108, GMI2I, GM 130; 

- BE VH,TT&DL (b/c); 
- TW Doàn TNCS HCM (b/c); 
- D/c I tnrâng BcVH,TT&DL; 

D/c BI thtr th(r nhât TW Doân TNCS HCM; 
- BTV Tinh üy (b/c); 
- Chü tch, các PCT; 
- Các S&, ban, ngiih, doàn the cap tinh; 
- UBND các huyn, thi xa, thành pho; 

Cáo cci quan báo chI TW, DP; 
CVP, các PVP, CV; 
Liru: VT, VX. 

An Hirng 



T DQNG TA! LE THUVNG CO "THÔNG NHAT 
UONG MUA DU LId BIEN, DAO NAM 2021 
áo s:  54  /TB UBND ngày 28/4/2 021 
ban nhán dan tinh Quáng Trj,) 

TT Các hoit dng tarn dfrng to chñ'c Thôi gian dy 
kin tä chfrc 

• 

Giãi Dua thuyn truyn th6ng ti Bn dua 
thuyn bor Bc Di tIch QGDB Dôi b Hin 
Lwing - Bn Flâi 

7 gRi 30 
flaY 30/4/2021 

2.  
Hôi Bài chôi ti Khu Dich vu - Du lich Cra 
Vit 

16 gi 00 
ngay 30/4/2021 

3.  

Chrng trinh ngh thut "Bin gpi" - Khai 
trtxcrng mCia du llch  bin, dâo näm 2021 tal 
Khu Djch vi - Du ljch Ctra Vit; Bn pháo 
hoa t.m thp. 

20 gi?i 00, 
ngày 30/4/2021 

4 
Hi du, kéo co, dy gy tai Khu Djch vi - Du 
Uch C&a Vit Ttr 30/4 den 05/5/2021 

L hi bia tai  Khu Djch vi - Du !jch CCra Vit Tir 30/4 Mn 05/5/202 1 

6.  
Giãi Vit dA và Giãi Bong chuyn bäi bin t?i 
Khu Dich vu - Du lich Cira Viêt T 01/5 dfl 05/5/2021 

7.  

hr 19h30' hang dêm: Các hoat dng van hOa, 
ngh thut pM bin: trinh din ngh thut anh 
sang, am nhac dumg ph ti Khu Djch vi - Du 
ljch Cira Vit 

Tii 01 /5  dn 05/5/2021 

Ghi chü: 
1. Hôi ngh Iicip tác phát trin Du ljeh và. Chuung trinh Farntrip giâi thiu các 

khu diem du !jch biên, dào Con CO và các diem du ljch vAn hóa, ljch sCr: Tiêp ti1c to 
chrc theo ké hoch vA s CO phwmg an dam bâo cong tác phOng, thông dich COVID-
19 theo quy djnh. 

2. Chung k& Cuc thi Di s(r Du ljch QuAng Trj: Thay di dja dim, không t6 
chirc Khu Djch vi Du ljch CCra Vit, se t6 chCrc tai Trung tam VAn hOa - Diên Anh tirih 
dé han chê so hrqng ngirYi tharn gia, dAm bAo các yêu câu ye cong tác phông, chông 
djch COVID-19. 

3. Mt s hoat dng vn tip tc t chCrc d phic vu du khách nhii: Giâi thiu 
các nông sAn phâm dac tn.rng ci'ta các dja phuong; vAn boa am thrc; Hi thi dâu Bêp 
giOi tunh QuAng Trj lAn thir nhAt, nhung hn chê ye so h.rçing ngu&i tham gia d dam 
bAo yêu cAu cong tác phOng chông dch b8nh COVID-19. 

4. Các hoat dng tin dung t chüc s duac t chIrc vAo thii dim thIch hqp./. 
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