UY BAN NHAN DAN
TINH TAY NINH

S&Z,5b , /UBND-NC
V/v th chüc hoat dôn k' nim 88

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dôclãp—Tirdo—Hanh phüc
Táv Ninh, ngàv 42 tháng 10 nàm 2018

nAm Ngày truyên thông cong tác
dan van cua Dàng và 19 näm "Ngày
dan vn cá rnràc"

KInhgCri:

- çac so, ban, ngành, to chCrc chInh trj xã hi tinh;
- Uy ban nhân dan các huyn, thành ph6.
Thrc hin K hotch s 43-KH/BDVTU ngày 26/9/2018 cüa Ban Dan vn
Tinh üy ye vic to chcrc các hoat dng kS' nim 88 näm Ngày truyên thông cong
tác dan 4n cüa Dâng (15/10/1930-15/10/20 18) và 19 nãm "Ngày dan vn Ca
nuOc" (15/10/1999-15/10/2018) (van bángztikèm theo); Uy ban nhân dan tinh dê
nghj các sO, ban, ngành to chi.rc chInh trj xa h,i tinh; Uy ban nhân dan các huyn,
thành phô thirrc hin các ni dung sau:
1. Các don vj, da phrcing cAn c(r k hoch cüa Ban Dan vn Tnh üy vã thy
tInh hInh, diêu kin thrc té cüa don vj, dja phuong chi dto to chrc sinh hoit ky
nim 88 nAni ngày truyên thông cong tác dan vn cüa Dãng (15/10/193015/10/2018), 19 nAm "Ngày dan vn câ nuOc" (15/10/1999-15/10/2018) t?i don
vj, dja phi.rcvng mInh bang hInh thrc phii hqp;
2. TIch cuc trin khai thrc hin Co hiu qua các Nghj quyt, Chi thj cüa
Dãng ye cong tác dan van; chü dé cong tác dan 4n nAm 2018 cOa Ban D vn
Trung uang và Ban can sr Dâng ChInh phü ye "NAm Dan 4n chInh quyên" gAn
v&i vic to chtrc sinh hot chInh trj, nghiên ccru, h9c tap tr tixOng "Dan vn" cüa
Chü tjch Ho ChI Minh, các 9uan diem, n,i dung, phi.rong thüc tAng cuOng và dôi
mOi sr lAnh dao cüa Dáng dôi vOi cong tác dan 4n trong tInh hInh mOi theo Nghj
quyét Dai hi Bang toàn quOc Ian thi:r XII; trao dôi, rat kinh nghim và biêu
ducing, nhân rng nhCrng mô hInh tot, cách lam hay trong cong tác dan v.n cUa
don vj, dja phwing.
D nghj các don vj, dja phuang triên khai thuc hiçn nghiêm tüc tinh than
cOng vAn nay.!.
Nul nhin4- Nhu trn;
- Ban Dan 4n Tinh üy;
- CT, PCT UBND tinh;
- Sâ N,i vv;
- LDVP; NC;
- Luu VT VPUBND tinh.
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