
U'( BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Till xA CU'A LO Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Ci'a Lô, tháng 01 nám 2022 

KInh gui: 
- Trung tam VHTT&TT thj xã; 
- UBND các phithng; 

- Các co quail, dcm vj, tru&ng hçc trên dja bàn thj xã, 

Ngay 20/12/202 1 Uy ban nhân dan thj xä bail hành K hoach s 188/KH- 

UBND v vic th chirc các hoat dng chào mrng nàm mcci, vui tat, mCrng Dãng — 

Mrng xuãn Nhâm Dn näm 2022 và k nim 92 näm ngày thành 1p Dãng Crig 

sànViêtNam (3/2/1930 — 3/2/2022). 

D kjp thai t chirc các hott dng và tang cung cong tác tuyên truyên 

Mirng dàng — Mrng xuân trên dja bàn th xä. U ban nhân dan thi xà Cira Là yeu 

câu các ca quail, dan vj, trumg h9c, các khách san,  nba hang, IJBND các phuing, 

Trung tam VHTT&TT thc hin mt s ni dung sau day: 

1. Trung tam VHTT&TT thj xã: 

- Xây dirng phóng sçr, trang truyil thanh, truyn hInh, dim tin bài phát song 
trên dài PTTH tinh, thj xã và Ca si v các hoat dng Mrng Dãng — Mmg Xuân. 

- Tuyên truyn sâu rng v truyn thng ye yang cüa Dãng Cong san Vit 
Nam, nhtrng thành tru kinh t - xä hi — QPAN dt dirçic trong nhng nàm qua cUa 
dt nuâc, thj xa và cci s gn vâi tuyên truyn các din hmnh, mO hinh phong trào 
"TD DKXD DSVH"; Ngh quyt Dai  hi dãng các cp, k ho.ch phát triên kinh tê 
xã hôi cüa th xä, ca s& näm 2021 và nhüng kt qua dat  dugc trong cong tác dâu 
tranh, t6 giác các hãnh vi buôn ban, vfl chuyn, tang trr, su dimg pháo, ch.t n 
trên dia bàn. 

Tin hành 1p d.t pa no, áp phich, treo Co t quc, cO vui, bang rOn, kh.0 

hiu trên cac tr1ic duOng chInh trung tam thj xà và quàng truOng B1IIII. Minh tao 

khOng khI sOi dng trong nhân dan vui Tt don xuân. 

2. UBND các phinmg: 

- Chi dao  dài tmyn thanh tang cithng cong tác tuyen truyth sâu rQng trong 
các t&ng 1cp nhân dan •v truyn thng ye yang cüa Dãng Ccng san Vit Nam, 
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V/v don dc cong tác tuyên truyn Mrng 

Dãng — Mirng Xuân Nhâm Dan 2022 
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nhQng thành tru kinh t - xà hi — QPAN dt duçc trong nhftng nàm qua cüa dt 
nrnc, thj xà và c si gân vói tuyên truyn các din hhih, mô hinh phong trào "TD 
DKXD DSVH"; Nghj quyt Dai  hi dàng các cp, k hoach phát trin kinh t xà 
hi cüa thj xã, ca s& näm 2021 và nhttng kt qua dt duqc trong cong tác dâu 
tranh, t giác các hành vi buôn ban, vn chuyn, tang trtt, sir dng ma tuy, mai 
dam, sü diing pháo, ch.t n trên da bàn. 

- To chüc trang trI, treo c Të quc tai  tri,i s lam vic, các nhà vn hóa, các 
tuyn dumg va các tnic dung dà duçc phân cp. 

- Tuyên truyn 4n dng nhân dan, các co quan dan vj,-.các khách san,  nhà 
hang dóng trên dja bàn treo c t chirc treo c?i t quc, bang ron khu hiu, 1p dt 
h thng din trang trI trên hang rào, cay xanh trong khuôn viên và via he tao  cãnh 
quan, ánh sang do th trên da bàn thj xã phçic v Tt Nguyen Dan Nhâm Dn và 
näm du ljch 2022. 

- T chirc các boat dng van hóa, van ngh, th dçic th thao, 1 mrng th9 
phài dam bâo cong tác phông cMng djch Covid-19. 

- T chrc tong d9n v sinh, trang trI và tang cumg cong tác phông chng 
djch Covid-19 djp Tt Nguyen Dan Nhâm Dn tai  các di tIch, 1 hi trên dja bàn. 

3. Các co' quail, do'n vj, trithng hçc 

T chirc treo bang ron khu hiu và treo cô T quc, c Dãng, ci vui, lap 

dt h tMng din trang tn trên hang rào, cay xanh trong khuOn viên và via he tai 
tri s& các Ca quan dcm vi, tao  khOng khI vui tuai, phn khi trong mi can b, cOng 
nhân viên chüc, hçc sinh, sinh viên. 

Thñ gian hoàn thành cong tác tuyên truyn tmrc ngày 21/01/2022 

Ngày 24/01/2022 UBND thi xâ së t chCrc doàn kim tra cOng tác trin khai 
tuyên truyn, cac hoat  dng Mrng Dàng — Mrng Xuân tai  các ca quail, don v, 
trumg h9c, IJBND các phrnmg. 

NIhn duçc Cong van nay yêu cu các ca quail, don vj, trumg h9c, U ban 
nhân dan các phrnmg, Trung tam VHTT&TT nghiêm tüc trin khai thc 

No'i nhn: 
- Nhir trén; 
- Ban tuyên giáo Thj üy (P/h) 
- Luu VT, VH.1j 
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