
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! Cl-lU NGHiA VIET NAM 
TH! XA CUA LO Doe lap -Ttr do - Hanhphüc 
SO: /UBND —YT Cira Ló, iigài ththig 5 iiãm 2022 

V/v thi'c h in Luit phóng chông tác 

Iii thuôc Ia VA huOiig LrI1g NgAy The 

giói khôrig thuôc IA 3 1/5. Tun lé 

Quôc gia LhOng thuôc Ia 25-31/2022 

K.Inh gri: 

- Các phông, ban, ngành dan v cua thj xâ CLra Là; 

- Trung tarn Van hóa the thao và truyên thông; 

- Trung tarn Y t Ca Là; 

- LTBND các phuing. 

Thtrc hin cong van so 3482/UBND-VX ngãy 18/5/2022 cáa UBND tinh 

Ngh An thirc hin Lut phàng chOng tác hi thuOc là và hung trng Ngãy ThC 

gió'i không thuôc lá 31/5, Tuãn 1 Quc gia khOng thuOc là 25-31/2022. UBND 

thi xa yêu cãu: 

Các phông, ban, ngãnh don vj eLla thj xâ Ciia Là, Trung tarn té, Trung tarn 

Van hóa the thao Va truyn thông; UBND các phu'ô'ng can cr ch(rc nãng, nhirn 

vu trin khai thuc hin các hott döng v phông, chOng tác hi cüa thuOc là ti các 

Các phông, ban, ngành do'n vj rnInh và ngu'ôi dan hiêt theo clii do cáa l3 Y tC 

ti cong van sO 242 1/BYT-KCB ngv 11/5/2022. (Phó to girl kèin). Báo cáo các 

hot dng phàng, chOng tác hi cia thuOc là ye UBND thj xá C'a Lô qua Phàng 

Y tê tru'óc ngãy 10/6/2022.1.  ----- 

LVo'i n/ian: 
- Nhtr trên: 

- UBND Tiiih (B/c): 

- So Y tC (b/c): 

- ChA tjch. cAc PCT UBND thj xA: 

- Luu VT.YT. 

TM.UY BAN NHAN DAN 

KT.CHU T!CH 

PHO Cl-lU TICH 

Hoang Vin Phuc 
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