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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 
 

 

Số: 139/UBND  
 
 

V/v tuyên truyền các hoạt động 

hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng 

niệm các nạn nhân tử vong do tai 

nạn giao thông” năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày  28 tháng 11 năm 2022 
 

  

 

 

 

   Kính gửi:  Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố; 
 

 

 

 Thực hiện Công văn số 2835/UBND-VHTT ngày 25/11/2022 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế 

giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2022. Để 

hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao 

thông” năm 2022, UBND phường giao: 

 1. Công chức Văn hóa: Tổ chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 

2022 trên trên hệ thống Trang thông tin của phường; Chỉ đạo trạm truyền thanh 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường (Có nội dung kèm theo); 

tiếp phát các chương trình phát thanh của Đài cấp trên.  

 - Báo cáo UBND phường, thành phố tình hình thực hiện của địa phương. 

 2. Liên đoàn cán bộ : Tổ chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 

2022 (Có nội dung kèm theo). 

Nhận được Công văn, yêu cầu các ngành liên quan và LĐCB các tổ dân 

phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường: 

- Lãnh đạo UBND; 

- Lưu: VP, VT,VH.  
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