
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:          /UBND-KGVX                      Đắk Lắk,  ngày       tháng  02  năm 2020 
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức sự  

kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt  

   Nam” khu vực Tây Nguyên 

 

Kính gửi:  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Ngày 10/02/2020, UBND tỉnh nhận được Công văn số 4005/ĐCT-TG 

ngày 06/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc 

điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động tôn vinh Áo dài gắn với sự kiện 

chính trị - xã hội tại địa phương; theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh tại Công văn số 1193/CV-BTV ngày 06/02/2020; UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trên cơ sở đề nghị của Đoàn 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức sự kiện “Áo dài – 

Di sản văn hóa Việt Nam” khu vực Tây Nguyên vào dịp kỷ niệm 45 năm giải 

phóng miền Nam và thống nhất đất nước 30/4 (thay vì ngày 10/3/2020 như dự 

kiến ban đầu). 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh điều 

chỉnh nội dung trên trong Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 10/01/2019 về tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940-

2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk 

(10/3/1975-10/3/2020); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/02/2020. 

3. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công sự 

kiện trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đoàn CT Hội LHPN VN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng TH, HCTC (QC 45a); 

- Lưu: VT, KGVX (N-4b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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