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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật tuyên truyền bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiềm lỳ 2021 - 2026,
ANCT, ATGT và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-TTVHTT ngày 24/3/2021 của Trung tâm văn
hóa, thông tin và thể thao V/v tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và Hội đồng nhân dân các cấp nhiềm lỳ 2021 - 2026, ANCT, ATGT và kỷ niệm
các ngày lễ lớn của đất nước, Ủy ban nhân dân xã Thông báo đến toàn thể nhân
dân như sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức: từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 5/4/2021 tại
sân bóng làng Amo.
2. Đề nghị hội Liên hiệp phụ nữ xã, Đoàn Thanh niên xã, công chức Văn
hóa- Xã hội chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ giao lưu phục vụ chương trình.
3. Trưởng thôn làng Amo có trách nhiệm phối hợp trong công tác chuẩn
bị sân bãi để tổ chức chương trình.
4. Trưởng thôn các thôn, làng có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến toàn
thể nhân dân biết và đến tham gia.
5. Công an xã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong đêm văn
nghệ.
6. Công chức phụ trách trang thông tin điện tử xã, đài truyền thanh xã có
trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này.
Nhận được Thông báo này, đề nghị Trưởng thôn các thôn, làng, các cơ
quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng Ủy, TT HĐND xã (B/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Trưởng thôn các thôn, làng;
- Lưu: VP.
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