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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Bắc Kạn, ngày      tháng 11  năm 2020 

Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-SVHTTDL, ngày 9/10/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc  tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn”;  Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt  Nam và các đoàn thể thành phố, UBND các xã, 

phường tuyên truyền, vận động, chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia cuộc thi.  

(Gửi kèm Kế hoạch số 342/KH- SVHTTDL, ngày 9/10/2020 của Sở 

VHTT&DL; Bộ câu hỏi và Thể lệ cuộc thi) 

Với nội dung trên, đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh thành phố; 

UBND các xã, phường phổ biến tuyên truyền Kế hoạch về Cuộc thi trên các 

phương tiện thông tin, trạm truyền thanh cơ sở./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Sở VH,TT và DL tỉnh (b/c); 

- CT,  PCT UBND TP (bà Huế); 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, UBND TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 

 

 

 

Kính gửi:  

 
- Các cơ quan, ban ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn 

thể thành phố. 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường.  
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