
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-VHTT 
V/v triển khai tuyên truyền các 

hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 

lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng trong 03 năm 2023-2025 

Thành phố Cao Bằng, ngày    tháng 12 năm 2022 

 

              

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

      

Thực hiện Công văn số 1367/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 06 tháng 12 năm 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về tuyên truyền các hoạt 

động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 

2025, 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị triển khai tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025 phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, 

đảng viên và Nhân dân; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch tổ chức các họat động các hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025 của Tỉnh ủy 

Cao Bằng). 

 Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                     
- Như trên; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                                                        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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