
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOL CHU NGHIA VIET NAM 
TH! XA CIfA LO Dc lIp - Ttr do - Hnh phác 

     

So: /UBND-VHTT 
V/v don dc tuyën truyên Di hi 
di biêu Dáng b thj xã lan thi:r VI 

Cila Ló, ngáv thang 6 nm 2020 

KInh giiri: 
- UBND các phng; 
- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông th xà; 
- Các ca quan dan vj, tru1ng h9c trên dja bàn thj xà, 

Ngày 26/2/2020 Uy ban nhân dan thj xà ban hành KE hoch so 35/KH-

UBND ye vic tuyên truyên Di hi Dãng b các cAp, Di hi di biu Dâng b thj 

xâ C&a Là lAn thir VI sê din ra vào ngày 11 - 13/6/2020. Qua kiêm tra cOng tác 

tuyen truy&n dn nay mt s pht.rrng và các ca quan dan vj tru&ng h9c chua to 

chtrc treo bang cä, khAu hiu trén các tric du&ng, ti co quan dan vl.  D kjp thai 

tang c.r&ng cong tác tuyên truyn huâng ti di hi di bi4u Dàng b th xà IAn thir 

VI . U' ban nhân dan th xa Ccra Là yêu cAu các ca quan, dan vi, truang h9c, 

UBND các phuäng,Trung tam VHTT&TT thrc hin mt s ni dung sau day: 

1. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông thi xä 

Tang cuang thai li.rcing tuyên truyén di hi D?i  biêu Dáng bô thl xà Ian thr 

VI trén h thng truyên thanh tr thi xà dn phirOng, trén cng thông tin din ti:r thj 

xa. 

To chCrc treo Ca to quc, ca vui, bang rOn, khau hiu trên các tryc diräng 

khu trung tam thj xà to không khi vui tuai, phAn kh&i trong nhãn dan huóng tâi 

Dai hi. 

2. UBND các phirô'ng 

TO chcrc len bang cä, khâu hiêu, cà vui, treo Ca to quOc ti nai cOng sO, nhà 

van hóa khôi và trên the trIc dir&ng chInh, kh6i vOi ni dung tuyên truyn di hi 

di biu Dâng b thj xà IAn thir VI. Chi do dài Truyën thanh tang cuang cong tac 

tuyên truyn trên he thng truyn thanh phuang ye di hi tOi nhân dAn và vn 



dng nhãri dan to chtrc treo cä tO quOc trong dp huàng dti hi to khOng khI vui 

tuai, phn khi. 

3. Các c quan, do'n vi, trirong hQc: 

TO chirc treo bang ron khâu hiu vâ treo Ca TO quOc, c Dàng, cä vui tai 

cOng sO to khOng khI vui tuai, phãn khcii trong mi can bô, cOng nhãn viên chirc, 

hoc sinh, sinh viên hu'óng tOi Dti hi. 

Nhn duc Cong van nay, UBND thi xâ yêu câu cãc co quan, dGn vi, truO'ng 

hoc, U' ban nhân dan các phuäng, Trung tam VHTT& IT nghiêm tic triên khai 

thc hiên— 

Ncri n/ian: 
- Nhis trên; 
- Luu VT7VH. 

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

PHO CHU T!CH 

Nguyen Thi Dung 
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