
LY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1191 CHU NGHIA VIIT NAM 
Till XA CIJA  LO Dc IIp — Tir do — Hnh phuic 

/TB-t.BND Cure Lô, ngày thóiig mThe 2020 

THÔNG BAO 
Ni dung tham gia chiên dlch  tong dçn thiyc hI ti các phu'ông 

Tki'c hin hoich s I 13/KH-UBND ngày 11/8/2020 cüa UBND thj xã Cüa Là 
ye viêc to chüc tOn don thu'c bi trén dia bàn thj xà narn 2020, UBND tlij xà thông báo 
và diCu dông các 1ii'c 1u9'ng tham gia ho trç ti các phuà'ng cii the nhu sau: 

1. Ni dung. 
Tham gia chi do, hO tro' luc lucmg tong d9n thirc bi tti các phu'O'ng. 
11. Thành phân. 
- Lãnh dto LJBND thj xà; 
- Lành dio các phông ban lien quail; 
- Luc lu'ong hO tro' cüa thj xâ theo kê hoch sO 113/KH-UBND ngày I 1/8/2020 

Cu the: 
± Ban chi buy quàn sii thj xà: 20 ngu'ài 

COng an thj xâ: 10 nguôi. 
± Don hiCn cüa khãu Cãng COa Là-Ben ThOy: 20 nguOi 
+ Di cánh sat ccc và CHCN sO 2: 20 ngiiôi 
± 1-1t KiCm lam Vinh- Cüa Là: longuO'i 
- Trung tarn Van hóa TTvà Truyên thông thj xã (Mà'i dir du'a tin) 
111. Thöi gian vã dla diem: 
* Sáizg ;ig 14/8/2020: 
- Nghi Tan: 71130 ngày 14/8/2020 ti khu vi:rc  NOi Lô 'San 
- Nghi Thu: 71130 ngày 14/8/2020 ti khu virc COn Nhâp phIa Bàc trii so' mOi 

Cong an phuo'ng Nghi thu 
* (7z1êii iigàj' 14/8/2020: 
- Nghi Huon: 15h ngày 14/8/2020 taj khu vuc khôi Diên Biên (PhIa sau UBND 

phu0ng) 
- Nghi Hàa: 1511 ngay 14/8/2020 ti khu vic du'o'ng 20 (Khôi 4) 
Lztii :  các luc luo'ng du'oc diCu dông hO tr ti các phuàTig chO dng phuong 

tin, ding CII và Cilia thanh 02 tO ho trG cãc phuà'ng theo )jch (Do dOng chI Büi Dinh 
Duong, Chi huy truo'ng Ban chi buy quân sr th xâtruc tiCp chi dao, diêu hành). 

TrCn dày là thông báo cüa UBND thi xã ye ni dung vã thành phàn tham gia 
chien dich, yCli cãu UBND cac phu'O'ng, các phOng, ban, ngành lien quaii nghiêm tCic 
thiic hiên ./. 

Nol nhãn: 
- \ hu ihñnh phn: 
- I I dii u TT HDND (b/c): 

Uhu tich các PCT UBND tlij xâ: 
- (lic phong ban. ngñnh. don vj lien qitam 
- I BT\ D cc phu'ô'n: 
- Luu \'T. KT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

VO Vin Hñng 
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