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So.'1:ND - VHTT 
V/v tip don tip doàn S VH&TT Ha Ni 
tham quan hçc tp kinh nghim quãn I 
thiêt chê van hóa the thao tai  thj xä Ci'ra Là 

Ca Lô, ngàytháng 10 nám 2022 

Kmnh gui: - Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông 
- U ban nhân dan phixàng Nghi Thu 

Thic hin Cong van so 2790/SVHTT-XDNSVHGD ngày 13/10/2022 cüa So' 
Van hóa và The thao Ngh An ye vic dê ngh phôi hcxp khào sat cong tác quail 1 
thiêt chê van boa the thao co so' trong ChuGng trInh cOng tác cüa So' VH&TT Ha Ni 
tharn quan, h9c tp kinh nghim trong quãn 1 thiêt chê vn boa, the thao cci so'. 

D chu.n bi t& các diu kin lam vic va dOn tip Doàn tham quan th1rc tê ti 
thi, xà Ci:ra LO vao chiêu ngày 2 1/10/2022. U' ban nhân dan thi, xà Cira LO giao: 

1. Trung tam Van hóa, The thao và Truyn thông: Kim tra, don dôc 
phuo'ng Nghi Thu chuân bi, tot các diêu kin don tiêp doàn tham quan chu dáo. Bô trI 
phOng viên ghi hInh và dua tin khi doan den lam vic và tham quan tai  Thi, xã. 

2. UBND phithng Nghi Th U: 

- Chun bi,  báo cáo torn tt v kinh t - xà hi, tInh hinh cong tác quàn 1 và 
khai thác sir ding h thông thiêt chê van hóa trên da bàn phuo'ng. 

- To chirc tng dçng v sinh khu virc san vn dng phuo'ng, trang tn các 
phàng hpp kiêm phOng truyên thông, phOng dpc, phOng truyên thanh cüa phithng. 

- Bô trI phOng h9p, chun bi,  nuo'c ung, hoa qua và mi lanh d.o phi.thng 
tham du buôi lam vic, trao dôi vâi Doàn. 

- Chi dao Ban cOng tác m.t tr.n khOi 1 t chuc trang trI kbanh thit, v sinh 
sach s trong và ngoài khuôn vien nhà van hóa; bô tn bàn, ghê, nuo'c uOng dê don 
tiêp doàn tharn quan h9c tp kinh nghim. 

3. Phbng Van hóa — Thông tin: Kim tra dOn dc vic thçrc hin cia các dGn 
vi, dam bào tOt nhât vic don tiêp doàn. 

Nhn diro'c COng van nay yêu cu phOng VHTT, Trung tam VHTT&TT, 
UBND phuà'ng Nghi Thu triên khai thrc hin./. 

Noi nhn: 
- Nhu trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND Thj xä; 
- Cãc phOng, ban, don vj lien quan; 
- Luu VT. 
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