UBND T1M TUYEN QUANG
s( VAN HOA, THE THAO

CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

VA DU LICH
35 /S\THTTDLQLVH
V/v thrc hin chinh trang Co quan, dcn vi, dam bão
v sinh môi tnthng trong dp to chCrc Lê h,i Thãnh Tuyên
và Lien hoan trmnh din di san van hóa phi 4t the quôc gia
S:

Tuyên Quang, ngày 46 tháng 8 nám 2019

näm 2019

KInh gi'ri:
- Các S, ban, ngành, Co quan, dcin vi cp tinh;
- I:Jy ban nhân dan thành pM Tuyên Quang.

Thc hin Thông báo K& 1un s 01/TB-BTC ngày 09/8/2019 cüa
Trithng Ban T chüc L hi Thành Tuyên và Lien hoan trInh din Di san van
hóa phi v.t th quic gia nàm 2019 (sau day gci tat là Lê'h3i và Lien hoan),
Sâ Van hóa, Th thao va Du ljch - Co quan Thu&ng trirc Ban T chüc L
hi và Lien hoan trân tr9ng dê nghj:
- Các Só, ban, ngành, co quail, don vj dóng trên dja bàn thành pM
Tuyên Quang thc hin chinh trang co quail, dcm vj; v sinh môi trumg, rà soát
h thông den, din chiêu sang phIa ngoài co quan dam bão trang hoàng (nhât là
ye ban dêm) trong dip din ra Lê hi và Lien hoan.
- Uy ban nhân dan thành pM Tuyên Quang: Chi dao các xã, phung, thj
trân hucng dan các thôn, xóm, to dan phô trên dja bàn trung tam thành phô thirc
hin chinh trang, v sinh môi trizing ti các tuyên du?ing, phô dam bào
Sach - Xanh - Sang - Dçp, to an tuqng dôi vth nhân dan và du khách ye tham
d Lê hi và Lien hoan.
Thii gian thirc hin: Hoàn thành trtr&c ngày 01/9/2019.
Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch trân trçng d nghj các co quail, don vj
phôi hçp triên khai thirc hin./.

Ncri n/i in:
- UBND tinh (b/c);
- Nhii trén (p/h);
- Lãnh dao SO';
- Van phOng Sâ (thirc hin);
- Liiu VT, QLVH (Th).

