UBND TINH TUYEN QUANG

S VAN HOA, THE THAO
VA DU LId
So: 197 /SVHTTDL-QLVH

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Tuyên Quang, ngày 18 tháng 3 nàm 2020

V/v tuyên truyên, hrning img
"Chiên dich GiO' trái dat" näm 2020

KInh gü'i:
- Các phông chuyên môn, các don vj sir nghip trrc thuc So';
- Các Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa,
Truyên thông và The thao huyn, thânh phô.

Thuc hiên chi dao cüa Uy ban nhân dan tinh tai Van bàn s 662/UBND-CN
ngày 12/3/2020 v vic t chirc các hoit dng hu'o'ng img Chin djch Gio' Trái dt
näm 2020, So' Van hoá, The thao và Du ljch dê nghj các Ca quan, do'n v (tli m?ic
kInh gi'i) can cü chirc näng, nhim vii thirc hin mt s ni dung sau:
1. T chtrc tuyên truyn, ph bin dn toân th can b, dâng viên, cong
chirc, viên chirc, ngu'o'i lao dng và nhân dan trên dja bàn tIch c1rc tham gia
huo'ng irng "Chiê'n d,ich giô' trái dá't nám 2020" din ra tr 20h30 philt dn
21h30 phñt, thIi' Bay, ngày 28 tháng 3 nãm 2020 nhàm tiêp tVc nâng cao
thüc tit kim din trong toàn xã hôi, gop phn thiic dy vic thirc thi Lust Sr
diing nàng lu'gng tit kim và hiu qua.
2. Vn dng can b, dàng viên, cong chirc, viên chirc và nguO'i lao dng
trong Ca quan, don vj thirc hin tt den và các thit bj din không cn thit vào
tho'i gian din ra sr kin "Chin djch Gio' Trái dat".
f) ngh các ca quan, don vj chü dng trin khai thirc hin, kt thüc sx kin
báo cáo k& qua v So' Van hóa, Th thao và Du ljch truO'c ngày 03/4/2020 d thng
hçip, báo cáo theo quy djnh./.
ATo'i n/ian:
- Nhu trén (tlh);
- UBND tinh (b/c);
- So Cong thuong (dO biOt);
- Lnh dao So;
- PhOng QLVH, VP So;
- Luu VT.
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