
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Số: 150/UBND-TTVH 
V/v xin ý kiến tham gia vào các 

dự thảo văn bản tổ chức các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân 

Tân Sửu 2021 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Châu, ngày 20 tháng 01 năm 2021 

 
 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; 

Để đảm bảo cho công tác tham mưu và ban hành các văn bản tổ chức các 

hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, Ủy ban nhân dân huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tham gia ý kiến vào dự thảo các 

văn bản sau: 

1. Kịch bản tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 

2021. 

2. Quyết định thành lập Ban tổ chức, ban giám khảo, dẫn chương trình, tổ 

phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

3. Thể lệ thi múa xòe. 

4. Chương trình văn nghệ chào Xuân Tân Sửu 2021. 

(Có các dự thảo gửi kèm) 

Ý kiến tham gia trực tiếp vào dự thảo hoặc tham gia ý kiến bằng văn bản 

gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện) 

trước ngày 28/01/2021 để tổng hợp trình ký và ban hành. 

Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, thị trấn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTTTVH,… bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Vì Văn Ngọc 
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