
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦM XUYÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1633/UBND-VHTT 
Về việc xin chủ trương chuyển thời gian 

và quy mô tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm 

danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón 

nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

       Cẩm Xuyên, ngày 09 tháng 6 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 
 

 
 

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 86-TB/TU ngày 

29/3/2021 về tổ chức Lễ kỷ niệm 180 danh xưng huyện Cẩm Xuyên. Ủy ban 

nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 1267/KH-UBND ngày 

12/5/2021 về việc xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm danh 

xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, 

để hướng tới lễ kỷ niệm Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức triển khai các hoạt 

động và xây dựng các công trình chào mừng. Tuy nhiên, trước tình hình dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện đã xin ý kiến và được  

Ban thường vụ Huyện ủy đồng ý chuyển thời gian và giảm quy mô tổ chức. 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên báo cáo và kính đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh cho ý kiến về chủ trương chuyển thời gian, địa điểm, giảm quy mô tổ 

chức Lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới, cụ thể: thời gian tổ chức vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 

12 năm 2021; địa điểm tổ chức hội trường Trung tâm Văn hóa Hà Huy Tập đồng 

thời giảm quy mô tổ chức Lễ kỷ niệm (Ủy ban nhân dân huyện sẽ có kế hoạch 

chi tiết, cụ thể sau). 

Kính mong sự quan tâm, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH-TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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