
UBND HUYỆN BẮC YÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN            Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VHTT 
V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Tìm 

hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng 
Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày 
toàn dân PCCC” 

             

 Bắc Yên, ngày       tháng 3 năm 2021 

  

  Kính gửi:  

    - Trung tâm Truyên thông – Văn hóa huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 542/SVHTT&DL-QLVH ngày 18/03/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi viết 
“Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 

năm Ngày toàn dân PCCC”, Phòng Văn hóa và Thông tin huy ện đề nghị Trung tâm 
Truyền thông – Văn hóa huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hưởng ứng, tuyên 
truyền và tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC”. Nội dung cụ thể tại 
Công văn số 542/SVHTT&DL-QLVH ngày 18/03/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Sơn La. 

 (Gửi kèm Công văn số 542/SVHTT&DL-QLVH ngày 18/03/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La và  Kế hoạch số 101/KH-BCĐ ngày 09/3/2021 
của Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nan tỉnh Sơn La) 

 Đề nghị Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện, Ủy ban nhân dân các xã, th ị  
trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 
 

 
 

Phạm Thanh Bình 
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