
UBND TfNH TUYEN QUANG 
sO VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc  

S& /SVHTTDL-QLVH Tuyên Quang, ngày tháng 3 nám 2020 

V/v báo cáo tInh hmnh can b, dáng viên và 
nhân dan ye Dii hi Dãng b các cap 

KInh gi:ri: Si Ni v1i 

Can cü ni dung Van ban s 170/SNV-)(DCQ&CTTN ngày 20/3/2020 
v vic báo cáo tInh hInh nhân dan ye Dai  hi Dáng b các cap, 

S& Van hoá, Th thao và Du ljch báo cáo, nhu sau: 

1. V cong tác thông tin, tuyên truyên: 

Ban hành K hoach  so 08/KH-SVHTTDL ngày 03/02/2020 tuyên truyn 

Dai hi  dai  biêu Bang b tinh Tuyên Quang, lan thu XVII, thim kS'  2020 - 
2025; Cong van so 153 /SVHTTDL-QLVH ngày 05/3/2020 chi (tao các co quail, 
(tan vj thuc Ngành van hóa, the thao và du ljch triên khai các thim vu duc 
giao, (tong thtyi tang cumg cong tác tuyên truyên (tai hi (tang b các cap vói 
thiu hInh thüc phong phü, da dng, phü hçp diêu kin tInh hInh thirc tê, gop 
phân giüp can b, (tang viên, các tang ip nhân dan nhn thüc sâu sac han ye 
nghi'a, tam quan tr9ng cüa daj  hi (tang b các cap, nhüng thành tçru (ta (tat thrçc 
và mitc tiêu phân dâu trong nhim k' ti cüa don vj, (tja phuong và cüa tinh. 

2. V tInh hlnh tir ttr&ng can b, dãng viên: 

Tp th can b, (tang viên, cong chirc, viên chüc và ngui lao (tong trong 
toàn ngành (tang tIch c1rc thirc hin nhim viii chuyên mon và các phong trào thi 
dua yêu nuic vói tinh than vui tuai, phân khâi chào müng Dai  hi (tang các 
cap. Si Van hóa, The thao và Du ljch không có can b, (tang vien, cong chüc, 
viên chüc và ngrn1i lao dng có các biêu hin tiêu circ, dng thai chua nhn 
diiçc phán ánh cüa nhân dan ye thông tin sai trái, xuyên tac,  chng phá Bang, 
Nhà nuâc trong th?ii gian qua. 

S Van hóa, Th thao và Du ljch trail tr9ng báo cao./. 

Noinhân: KT. GIAMBOC 
- Nhu trên; PHO GIAM DOC 
- Länh dao SO; 
- Luu VT, QLVH (Th). 

Nguyn Van Hôa 
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