
UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

                 Số: 165/PVH
V/v tuyên truyền về “Năm Đoàn kết

Việt Nam - Lào 2022”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Sơn Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/HU ngày 23/6/2022 của Huyện ủy Sơn
Dương về việc hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào
2022”.

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị (tại mục
kính gửi) căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về

“Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên,

hội viên và Nhân dân.

(Có hướng dẫn tuyên truyền  gửi kèm)

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, Uỷ ban
nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai thực
hiện (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác chuyên môn tháng 7) gửi Phòng
Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên (Đề nghị);
- UBND huyện (Báo cáo);
- Lưu: VH.    Bình        b

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hà Thị Thúy Dịu
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