
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2350/UBND-KGVX Tuyên Quang, ngày 30 tháng  7 năm 2020 
 

 

 

 

                 Kính gửi: 

 

 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; 

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

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. 

 

Ngày 28/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh có Giấy mời số 107/GM-UBND về 

việc mời dự Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 

và Giải bơi thiếu niên hưởng ứng chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em 

tỉnh Tuyên Quang năm 2020. 

Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo hoãn tổ chức Lễ phát 

động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và Giải bơi thiếu 

niên hưởng ứng chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Tuyên 

Quang năm 2020 theo nội dung Giấy mời nêu trên./. 

 

Nơi nhận:                
- Chủ tịch UBND tỉnh;                    

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang;        

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi;  

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Lưu VT, KGVX (Giang). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh 

 

(Báo cáo) 

V/v hoãn tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện 

môn bơi phòng, chống đuối nước và Giải bơi thiếu 

niên hưởng ứng chương trình phòng, chống đuối 

nước trẻ em tỉnh Tuyên Quang năm 2020 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-07-30T11:32:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-07-30T11:32:56+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




