
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM BÌNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 Số: 4972  /QĐ-UBND                            Tam Bình, ngày  27 tháng 10  năm 2016 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, 

văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm 76 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa  

và kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến năm 2016 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Công văn số 1071/SVHTTDL, ngày 04 tháng 10 năm 2016 của 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn 

hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng 

chiến 19/12/1946 – 19/12/2016; 

Xét Tờ trình số: 520/TTr-VH-TT, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Phòng 

Văn hóa – Thông tin, 

                                            QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay phê duyệt Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày Nam kỳ 

khởi nghĩa và kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến năm 2016 (Kèm 

theo). 

Điều 2. Giao Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện chủ trì, phối hợp 

Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã- 

thị trấn triển khai thực hiện theo đúng nội dung đã được duyệt.  

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban 

nhân dân huyện, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin, Thủ trưởng các ngành 

chức năng liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã- thị trấn chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.           

 

Nơi nhận:                                                              KT. CHỦ TỊCH   
- Như điều 3;                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                      
- TT. HU; TT.HĐND huyện; 

- CT, PCT. UBND huyện (VX);                   

- LĐVP; 

- NC khối VX;  

- Lưu: VT.                                                                    

                                                                                                        

 

                                                                                                       Lê Ngọc Đức    
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