
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SVHTT-QLVH Đà Nẵng,  ngày      tháng  02  năm 2020 

V/v không tổ chức Lễ hội Pháo hoa  

quốc tế Đà Nẵng năm 2020 
 

Kính gửi: Các cơ quan báo chí 

 

 Các năm qua, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tổ chức thành công, 

góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa, phát triển du lịch, xây dựng 

hình ảnh thành phố. Phát huy kết quả đó, việc xúc tiến thực hiện lễ hội năm nay 

đã được chuẩn bị. 

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (COVID-19) gây ra đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp. Nguồn 

cung ứng các vật tư chủ yếu phục vụ lễ hội có liên quan đến các vùng dịch hiện 

còn vướng mắc, không chủ động. Mặt khác, yêu cầu của công tác phòng, chống 

dịch cần hạn chế các hoạt động thu hút đông người. 

Trong bối cảnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Công văn 

số 913/UBND-VHXH ngày 19 tháng 02 năm 2020 quyết định không tổ chức Lễ 

hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2020.  

Sở Văn hóa và Thể thao xin thông báo đến các cơ quan báo chí và đề nghị 

hỗ trợ thông tin đến các tổ chức và người dân được biết. 

Trân trọng cám ơn./. 

 

 
 

   Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - UBND thành phố; 

  - Các sở, ngành; 

  - Sở TTTT (để p/h); 

  - UBND các quận, huyện; 

  - Sun Group; 

  - Giám đốc Sở; 

  - Lưu: VT, QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Vỹ 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-02-20T16:41:27+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Dương Lê Phương<phuongdl1@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-02-20T16:52:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Hà Vỹ<vyh@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-02-20T08:34:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Văn hóa và Thể thao<svhtt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-02-20T08:34:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Văn hóa và Thể thao<svhtt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-02-20T08:35:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Văn hóa và Thể thao<svhtt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




