
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v hướng dẫn tuyên truyền Kỷ 

niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương  ngày        tháng 03  năm 2021 

 

                  Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 22/02/2021 của Huyện ủy Tam 

Dương về việc hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch 

sử quan trọng trong năm 2021. 

UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn 

hóa - Thông tin - Thể thao huyện; UBND các xã, thị trấn, căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 theo đúng hướng 

dẫn của Huyện ủy Tam Dương (gửi hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 22/02/2021) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, (như kính gửi) triển khai tổ chức thực hiện 

công tác tuyên truyền./. 

             

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- BTG Huyện ủy; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 

 

Đào Hải Nam 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-01T15:22:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đào Hải Nam<namdh3@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-02T08:43:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-02T08:43:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-02T08:43:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




