
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VP 

V/v dừng tổ chức Lễ hội vải thiều 

Thanh Hà – Hải Dương năm 2020 

do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Dương, ngày        tháng 3 năm 2020 

    

 

Kính gửi: UBND huyện Thanh Hà. 

                             

 Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Thanh Hà tại Công văn số 

277/UBND-VP ngày 30/12/2019 về việc dừng tổ chức Lễ hội vải thiều Thanh 

Hà – Hải Dương năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Đồng ý với đề nghị của UBND huyện Thanh Hà việc dừng tổ chức 

Lễ hội vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2020 do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19. 

 2. Để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ vải thiều, UBND tỉnh yêu cầu: 

 - Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương và các sở, ngành có liên 

quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ sản xuất, mở rộng vùng sản xuất vải 

theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu 

thụ vải thiều. 

 - Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà chủ động công tác sản xuất, tuyên 

truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hỗ trợ tiêu thụ vải 

thiều./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Nông nghiệp và PTNT;  

- Lưu: VT, NNTNMT, Ô Chính (10b). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Nam Hưng 
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