
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:         /UBND-KGVX 

V/v triển khai Kế hoạch số 148-

KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày     tháng 02 năm 2020 

  Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; 

- Báo Đắk Lắk; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy về 

tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (văn bản kèm 

theo), UBND tỉnh đề nghị như sau: 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 

148-KH/TU triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu UBND tỉnh những nội 

dung vượt quá thẩm quyền quy định. 

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tỉnh ủy (để b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng: TH; 

- Lưu: VT, KGVX(Nh-08b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 
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