
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VP 

V/v thực hiện một số nội dung 

chào mừng Đại hội đại biểu  

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

 
 

                      Kính gửi:   

- Các phòng: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế  

  và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm Văn hóa-TT-TT huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng và công tác phục vụ Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, 

Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng chỉ đạo như sau: 

- Yêu cầu Trưởng các Phòng: VH&TT, KT&HT, TN&MT; Giám đốc Trung 

tâm VH-TT-TT; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, thực hiện nghiêm túc Văn bản 

2292/UBND-VHTT ngày 24/9/2020 của UBND huyện về việc tuyên truyền Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và  Văn bản số 

994/SVHTT&DL- QLVH ngày 02/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc treo cờ, băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

- Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách, chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Sở VH,TT&DL; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
Đào Hải Nam 
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