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TP. Ninh BInh, ngày  /10  tha'ng 01 nàm 2022 

THÔNG BAO 
To chfrc Hôi Cho' Hoa Xuãn Nhãm  Dan näm 2022 

Thirc hin Cong van s 22/UBND-VP6 ngày 07/01/2022 cña LTBND tinh 
Ninh BInh ye viêc to chirc Hôi cho' Hoa Xuân Nhâm Dan nãrn 2022. UBND 
thành phô thông báo Kê hoch tO chirc Hi chç Hoa Xuân 2022, nhu sau: 

1. Dja dim: Ti khu vuc trong san Nhà thi du th dic th thao tinh Ninh 
BInh - phuông Dông Thành, thành ph Ninh BInh. 

2. Thñ gian: 

- Thi gian tr ngày 07/01/2022 dn ngày 3 1/01/2022 (tt'cc tfc ngày 
05/12/202 1 dé'n hê't ngày 29/12/202 1 am llch).  Ciii th: 

- Thai gian kháo sat, chun bj ccc dieu kin: Tfr 07-11/01/2022 (Tic ngày 
05- 09/12/2021 am lich); 

- Thô'i gian tp ké't hang: Tic 12-16/01/2022 (TIc ngày 10-14/12/2021 am i ch) 

- Thô'i gian sp xep vj trI các gian hang: Tic 16-20/01/2022 (Tie ngày 14-
18/12/202 1 am lich) 

- Thô'i gian khai m(lc: 9h00, tljfr 6 ngày 21/01/2022 (tá'c ngày 19/12/2021 
am ljch) 

3. Ngành hang: Hoa, cay cãnh các loai. 

4. Quy mO: S liicing khoáng 255 gian hang. 

UBND thành ph6 Ninh BInh thông báo ti toàn th nhân dan và các t 
chirc, cá nhân có thu cu tham gia kinh doanh ti chp' Hoa Xuân bitt và dãng k' 
tham gia, thirc hin nghiêm cong tác phông, chng dch covid-19 theo quy djnh. 
Moi thu tiic dang k xin lien h vâi Cong ty c phn MOi trithng và Djch vi dO 
thj thành ph Ninh BInh, s din thoai lien h: 02293.87 1.058. 

Yêu cu UBND các phung, xã phM hgp vth các dan vj lien quan hrng 
dn nhân dan tren dia bàn bay ban hoa, cay cãnh... theo diing quy djnh, không 
d các t chrc, Ca nhân bay ban tuS'  tin a lông duè'ng, via he ngoài khu virc quy 
dinh cüa chq. 



UBND thânh ph trân tr9ng thông báo d nhân dan biêt và dn tham dr 
du xuân don tt./

,
/ 

No'inithn: 
- Lãnh dao UBND Thành phô; 
- Các phông, ban lien quan; 
- UBND cac phixàng, xä; 
- Cong ty Co phân MT& DV do thj; 
-Luu:VT,KT. 

TM. Uc BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 

 

Hoàng Hoa Thäng 
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