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CQNG HOA XA HQI CHU NGI-IiA VIET INAi\'I 
Dôc 1p - Ttr do - Hanh phuc 
Cica Lô, ngày iháng 10 na/n 2022 

KInh gui: 
- Phông VH và TT; Trung tarn VHTT& TT thj xà; 
- Hi LHPN thi xã; LDLD th xã; 
- Ban Quàn 1 do thj thi xã; Cong an thi xã. 

Ngày 06 tháng 9 nãrn 2022 UBND th xã, Hôi LHPN và Lien doàn Lao dng thj xã dã 
ban hành Kê hoach so: 01/KHPH-UBND-HLHPN-LDLD ye viêc tO chirc Hôi thi dan vi nãm 
2022. Be tO chirc hi thi dat  kt qua cao, UBND thi xã Cira Lô d nghj các don vi thijc hin 
tOt các ni dung sau: 

1 Hôi LHPN thixã Tnên khai thuc hiOn tOt kê hoach Hôi thi, the I thi, Xây dung 
k4ch bàn; Bô ti-I ngini dn chircing trInh, chuân bj kinh phi, giái thuing; DOn dOc clii dao  ccc 
s tharn gia tp luyn và dtr  thi; Phôi hcip tuyên truyên rng rãi trên các phu'ang tiên thông tin 
dai chñng. 

2. Lien doàn Lao dông thi xâ: Phi hcp thirc hiên tt K hoach Hôi thi, th l liii; Tharn 
mini thành 1p Ban giárn kháo, thu k, chuân bi kinh phI, giãi thuOng; Don dOc cOng doàn Ca 
sO nü cOng ca s tham gia tp 1uyn và du thi; Chuãn bi c Giái, c hi nini 

3. Phông VH và TT: PhOi hcip thirc hin tot Kê hoach Hi thi, the l thi; Clii dao ye 

chuyên mon và clii dao  Trungtârn VHTT & TT thj xã chuân bj diu kin ca si vt chat phijc 
vi Hôi thi; Chi dao tuyên truyên rng rãi trên các phuxong tin thông tin dai  chñng. 

4 Trung tarn VHTT&TT Chuàn bi diêu kiên ca sa vat chat gôm Am thanh arih sang 
phông, ma két, bàn ghê (6 bàn trái ga và 60 ghê), bô tn can bô hu&ng dan ye chuyCn mOn t1r 

khâu chi dao  tp 1uyn den ghép chuung tninh và to chüc Hôi thi; Tuyên truyên n5ng  rãi hen 
các phucing tiên thông tin dai ching. 

5. Ban Quán 1 do thi: Chuân bi darn báo h thông diui Pkic  v cho cOng tác 
tOng duyt và Hii thi. 

6. Cong an thj xã: Bô trI 1%rc luxcing darn bào an toàn cho tOng duyt và hi thi. 
Thôi gian: To chuc tOng duyt ngày 15/10/2022; thOi gian thi ngày 

16/10/2022. 
Oja diem: Tai Quáng trung BInh Minh th xà Cüa Lô. 

Be nghj các cci quail, don vj phi hccp thtrc hiên tit. 

Noi n/tan: 
- Nhr trên; 
- Lixu: 
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