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So: /UBND - VHTT 
V/v tuyên truyn tham gia cuc thi trçrc tuyn 
"Nãng cao nhn th(rc phông tránh tai nan born, 
mm, vat lieu nO do chiên tranh dê li Vit Nam" 

Cith Lô, ngày tháng 4 nàm 2020 

 

KInh gCri: 

   

- US'  ban nhân dan các phLrmg; 
- Trung tarn Van hóa, the thao và truyên thông thi xà; 
- Các ca quan, dan vj, truäng h9c trên dja bàn thj xã, 

Thrc hin Cong van so 1962/BCH-TM ngày 15/4/2020 cãa B CHQS tinh 
Ngh An v vic tham gia Cuc thi trirc tuyên "Nâng cao nhn thrc phOng tránh tai 
nan born, mIn, vat lieu no do chiên tranh dê lai Vit Narn. Dê dày rnnh cong tác 
tuyên truyên, thu htit dOng dão h9c sinh, sinh viên, can bô, cOng chtrc, viên chrc Va 
nhân dan tham gia Cuc thi. UBND thj xã CCra Là yeu câu các phOng, ban, ngành 
dcm vi, UBND các phuäng, các ca quan dan vj, tru&ng hpc thirc hin mt sO ni 
dung sau day. 

1. Trung tam Van hóa, th thao Va truyên thông thj xã: Thông báo trén h 
thông truyên thanh và cOng thông tin din tr Thj xã ye thai gian dé h9c sinh, sinh 
viên, can b, cong chi:rc, viên chirc và nhân dan ducic biêt tham gia Cuc thi. 

2. UBND các phran: Chi do dài truyn thanh thông báo trên h thng 
truyên thanh ye thai gian ye cuc thi dê mi ngui huàng irng tharn gia. 

3. Các co quan, dan vi, các tru&ng h9c: Thông báo cho can b, cong cht:rc, vên 
chi.rc, ngu&i lao dng, hçc sinh, sinh viên ye thôi gian cuc thi dê tham gia. 

4. E nghj UBMTTQ và các t chirc doân th thj xã: Can ctr vào chcrc nãng 
nhim vii cüa mInh thông báo cho hôi viên, doàn viên tIch cçrc huang &ng tham gia. 

- Thii gian dr thi tir ngày 04/4/2 020 den ht ngày 04/5/2020 

- Thai gian trao giái tü ngày 15/5/2020 den ngày 3 1/5/2020 

- Truy cp dja chi http://vnmac.gov.vn  d tham gia cuc thi. 

Nh.n ctucic Cong van nay yêu cu các phàng, ban, ngành lien quan, US'  ban 
nhân dan các phu&ng, các ca quan, dan vj, tru&ng h9c nghiêm tic thçrc hin.1— 

No'i nlzân: 
- Nhis trên; 
- B CHQS tinh Ngh An; 
- IT Thj üy,TT HDND thj xä; 
- Chü tich, các PCT UBND thj xâ; 
- Các phOng, ban, ngãnh dan vi lien quan 
- Liru VT, VH. 

TM.0 BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU T!CH 

Nguyn Thj Dung 
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