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

CHU TICH 

oAng VAn Phñc 

UY BAN NHAN DAN 
TH! xA CI'A LO 

S: 35/UBND-VH 
V/v to chüc giái Bong chuyên nam, 

nü m rng thj xA Cra Là nãm 2022 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip — Tij do — Hinh phiic 

Ct'ra Lô, ngày,f tháng 8 nám 2022 

KInh glri: 
- UBNID các phung; 
- Các co quan, dan vj; 
- Trung tam VHTT&TT Thj xA. 

Thirc hin K hoch s: 134/KH-UBND ngày 02 tháng 8 11Am 2022 cüa 
UBND thj xa Cüa Là v vic tuyên truyn kS'  nim 77 11Am ngày Cách mng 
tháng tam (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quc khánh nuóc CHXHCN Vit Nam 
(02/9/1945 - 02/9/2022); 120 nAm ngày sinh dng chI Lê Hng Phong 
(06/9/1902 - 06/9/2022); 92 11Am ngày Xô viêt Ngh Tinh (12/9/1930 — 
12/9/2022). 

UBND thj xA Cira Là giao: 
1. Trung tam VAn hóa, The thao và Truyên thông thj xã 
- To chüc giâi Bong chuyên nam, nü ma rng thj xA Cira Là nArn 2022 

chào mmg các sir kin trên. 
- Chun bj t& các diêu kin phc v11 giâi. 
- L.p dr trü kinh phi trInh UBND thj xA phê duyt. 
2. UBND các phu*ng, các co' quan, don vj 
C di tuyn cüa don vj tharn gia dy dü và thirc hin dung diêu 1 giAi dA 

quy djnh; t chüc tp 1uyn và giAi quyt kinh phi dé VEDV tham gia dit kêt quA 
cao. 

Nhn dugc cong vAn nay yêu cu Trung tarn VAn hóa, Th thao và Truyên 
thông; Thu trithng các co quan, don vj, UBND cAc phrnng trin khai thirc 
hiên./. 

No'i u/ian: 
- Nhu trên; 
- Luu: VT, VH
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