
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dc 1p - Tit' do -Hinh phñc 

So /UBND-VH Ci'a Lô, ngày tháng 5 na/n 2021 

V/v báo cáo cong tác tuyên truyên, X1T i 

vi phim trong phOng, chng djch Covid-19 

KInh gñi: 
- Phông Y té thj xã; 
- Cong an thj xã; 
- Trung tarn Van hóa - The thao và Truyên thông Thj xã; 
- UBND các phuèng. 

Thirc hin Cong van so 2732/UBND -VX ngày 06/5/202 1 cüa UBND tinh 

Ngh An v vic V/v trn dirng rnt s djch v11 không thit yêu vâ tiêp t1ic thi.tc hin 

nghiêrn các bin pháp phông chng djch Covid-19; Cong van so 596/UBND-YT 

ngày 06/5/2021 cüa UBND thj xâ Cira Là v/v tarn drng rnt s dch vçi không thit 

yeu và tip tic thrc hin nghiêrn các bin pháp phông chng djch Covid-19.Công 

van s 587/UBND-YT ngày 05/5/202 1 cña UBND th xã Cü'a Là v/v tang cu'O'ng các 

bin pháp xü' 1' vi phirn trong phông chng djch COVID-19. 

Dê có so Iiu dy dü, chInh xác v k& qua các hott dông tuyän truyn, x1 1 

các vi phm trong cong tác phông, chng djch COVID-19 trên dja bàn thj xa báo cáo 

UI3ND tinh và các S. UBND thj xã yêu cu: Thu tru&ng các phông, ban, ngành, don 

vj, Chü tjch UBND các phuO'ng, trên CO So chá'c nàng, nfiirn vi dugc giao báo cáo 

ket. qua thu'c hiën. 

Ni dung báo cáo can lam rô: 

1. Cong tác ban hành van bàn chi dio, triên khai. 

2. COng tác thông tin tuyên truyên. 

3. Các hot dng cu th dä triên khai, kt qua dt duc: So tru'O'ng hQ'p k cam 

kt? l.4p biên bàn nhc nh ? Lp biên bàn xü' 1' vi phrn ?... 

4. Tin tai ban chê, CáC kin nghj d xut. 

5. Phu'ang hLró'ng, nhirn vii thii gian tó'i. 

Báo cáo gui v UBND thj xä ('qua phông Van hóa và Thông tin th/ xii dé tong 

hop báo cáo, email. phongvhttcuaio@gmaii.com)  truó'c ngày 28/5/2021. 



Yêu câu Thñ tru'ó'ng các phông, don vj lien quan, CbÜ tjch UI3ND các phu'àng 

nghiêm tñc trin khai thirc hin.iØ 

No'i tilt liii: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Niur tr&i; KT.CHU T1CH 
- TT Thj Oy - HDND (b/c); P110 CHU TCH 
- Chi tich, cãc PCT thj xä; 

- Lu'u: VT,VH.
, 

 

I1oing Viri Ph(ic 


	Page 1
	Page 2

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-05-26T15:05:08+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-05-26T15:05:19+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-05-26T15:05:24+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




