
UBND TtNH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

S& /SVHTTDL-VP 
V/v vn dng üng h Qu5 bão trçl 

tré em tinh näm 2020 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 6 nám 2020 

KInh g11i: Các dun vj sir nghip trirc thuc Sâ. 

Thirc hin chi dao cüa Uy ban nhân dan tinh ti van bàn s 1 6O8IUBND-

KGVX ngày 01/6/2020 v vic 4n dng üng h Qu9 báo trçi tré em tinh nám 

2020; d tiêp tic chung tay, gop sirc, gop phân thiic hin t& các nhim v, m11c 

tiêu cüa cong tác bào v và chàm soc tré em nhân Tháng hành dng VI tré em 

11am 2020 vâi chü d "Chung tay bào v tré em, phông, chng xâm hai  tré em". 

S& VAn hóa, Th thao và Du ljch d nghj các dcm vi sir nghip trirc thuc 

Sâ Ung h tr ngun tit kim chi cüa dun vj và 4n dng mi cong chüc, viên 

chüc üng h s tin b&ng 01 ngày 1wng. 

- Thai gian vtn dng: Thrc hin trong tháng 6/2020. 

- Tip nhn üng h: Các dun vj àng h giri vào tài khoãn s 

3411000007 1339 cüa Qu Bào trV tré em tinh Tuyén Quang mO tai  Ngân hang 

Thucmg mai  c phn Du tu và Phát trin Vit Nam chi nhánh Tuyên Quang. 

Báo cáo kt qua thic hin üng h lông ghép trong báo cáo tháng cüa dun 

vj g1ri Sâ VAn hóa, Th thao và Du ljch. 

GIAMBOC 
No'inhin: 
- Nhi.r kmnh gi (thrc hin); 
- Ltru VT; VP. 

Au Thj Mai 
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