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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 94 /TTr-UBND 

 
Chư Păh, ngày 28 tháng 10 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Xin tổ chức “Tuần lễ thưởng ngoạn Hoa Dã Quỳ-Núi lửa 

 Chư Đang Ya kết hợp phiên chợ nông sản an toàn năm 2020” 

 

                                            Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy. 
 

Lễ hội Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya là sự kiện văn hóa, thể thao và du 

lịch tiêu biểu của huyện, tỉnh được tổ chức thành công trong các năm 2017, 2018, 

nhằm giới thiệu văn hóa truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của nhân dân các dân tộc 

trên địa bàn huyện, quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp của mảnh đất, con người Chư Păh đến 

đông đảo nhân dân và du khách gần xa. Theo Kế hoạch năm 2020 của UBND huyện, 

Lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 05/11 đến ngày 09/11/2020.  

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết 

sức phức tạp; ở Việt Nam mặc dù đã cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng 

phát trở lại vẫn rất khó lường và nguồn lây bệnh được xác định: Từ nhập cảnh (có phép, trái 

phép), hàng hoá nhập từ nước ngoài và dịch bệnh ngay tại cộng đồng. UBND huyện 

ChưPăh vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 

24/9/2020; Chỉ thị số 21/CT-BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 1983/UBND-

KGVX ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 

3246/VP-KGVX ngày 25/9/2020 và Công văn số 3524/VP-KGVX ngày 16/10/2020 của 

Văn phòng UBND tỉnh như: “Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên 

phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc”. 

Bên cạnh đó, tình tình dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện đến nay vẫn tiếp tục diễn biến 

phức tạp, từ ngày 03/9 đến ngày nay trên địa bàn huyện đã ghi nhận 09 ca mắc bệnh Bạch 

hầu tại 6 xã, thị trấn gồm: 01 ca ở làng Bloi (thị trấn Ia Ly), 01 ca ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ 

Nông), 02 ca ở làng Krái (thị trấn Phú Hoà); 01 ca ở làng Bàng (xã Ia Nhin), 01 ca ở làng 

Kte (xã Ia Phí), 02 ca ở làng Broch (xã Ia Khươl), 01 ca ở làng Bối (xã Hòa Phú). Đối với 

dịch bệnh sốt xuất huyết, trên địa bàn huyện đến nay đã có 08/14 xã, thị trấn với 121 ca mắc 

bệnh, cao nhất trong toàn tỉnh… 

 Ngày 20/10/2020, UBND huyện Chư Păh nhận được Công văn số 1994/SYT-NVY 

của Sở Y tế thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu để tổ chức Lễ hội Hoa 

Dã Quỳ năm 2020; theo đó, Sở Y tế nhận định:  

- Đối với tình hình dịch bệnh Covid-19: “Dự kiến năm nay sẽ có số lượng lớn du 

khách các tỉnh thành đến thăm quan, nên công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh 

Covid-19 tại Lễ hội sẽ không đảm bảo, nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện trở lại nếu chúng 

ra chủ quan, hoặc không kiểm soát chặt chẽ”; 

- Đối với tình hình dịch bệnh bạch hầu: “Tiềm ẩn người lành mang trùng về bệnh 

bạch hầu có thể xảy ra, đồng thời hiện nay tỉnh chưa triển khai được công tác  tiêm vắc xin 

phòng bạch hầu cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh”. 
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Theo thống kê, qua các năm tổ chức Lễ hội, tập trung số lượng lớn du khách các tỉnh, 

thành đến thăm quan (năm 2017 khoảng 25.000 lượt người; năm 2018 khoảng 145.000 

lượt  người). Do đó nếu tổ chức Lễ hội trong thời điểm này thì việc thực hiện đầy đủ các 

nội dung theo thông điệp 5K trong phòng, chống Covid-19 (Khẩu trang, Khử khuẩn, 

Khoảng cách, Không tụ tập đông người và Khai báo y tế) là rất khó thực hiện được. 

Ngoài ra, hiện nay tình hình bão lũ đang gây ra thiệt hại rất lớn tại các tỉnh miền 

Trung, UBND huyện cũng đang cùng với các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo thực hiện công 

tác xã hội, tích cực vận động quyên góp để ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão 

lũ. 

Từ thực tế nêu trên và được sự thống nhất của tập thể Thành viên UBND huyện; 

UBND huyện Chư Păh kính đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho phép UBND huyện 

Chư Păh được chuyển việc tổ chức “Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 

2020” sang tổ chức “Tuần lễ thưởng ngoạn Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya kết hợp 

phiên chợ nông sản an toàn năm 2020” trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 1- Quy mô tổ chức: Cấp huyện. 

2- Thời gian tổ chức: Từ ngày 20/11/2020. 

(Khai mạc Tuần lễ bắt đầu lúc 8 giờ 00. Nội dung ngắn gọn, đảm bảo các yêu 

cầu đề ra). 

3- Địa điểm: Tại sân nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya. 

 4- Trong Chương trình Khai mạc, có nội dung phát động quyên góp ủng 

hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ (nội dung này Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện thực hiện). 

(Có dự thảo Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ thưởng ngoạn Hoa Dã Quỳ-Núi lửa 

Chư Đang Ya kết hợp phiên chợ nông sản an toàn năm 2020” kèm theo). 

UBND huyện sẽ đầu tư, bố trí cơ sở hạ tầng; các gian hàng nông sản, sản phẩm 

đặc trưng của huyện để phục vụ du khách thăm quan, thưởng ngoạn; đồng thời, huyện 

sẽ thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh; an ninh chính trị,  trật tự xã 

hội và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Tuần lễ. 

Kính mong Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến để Uỷ ban nhân dân huyện 

triển khai thực hiện. /. 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- T.Trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Mặt trận, các Đoàn thể của huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                            KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

   

  Nguyễn Ngọc Thanh 
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