
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 1960/UBND-NC 

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội 

Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V 

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 6 năm 2020 

 
Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 3681-CV/TU ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về lịch công tác của Tỉnh ủy tháng 7 năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025).  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang 

lần thứ V (gọi tắt là Đại hội) từ ngày 28/7/2020 sang tổ chức vào ngày 18/7/2020. 

2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 53/KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Đại hội 

Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (báo cáo tham luận, phóng sự, 

triển lãm ảnh, số Báo chuyên đề, danh sách đại biểu…) phục vụ Đại hội. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm 

thực hiện./.   

     

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Ban Đảng Tỉnh uỷ;  

- Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, NC.   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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