
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

Số:         /UBND-NC 

V/v cuộc thi trực tuyến “Nâng cao 

nhận thức phòng tránh tai nạn bom 

mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”.         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày       tháng  4  năm 2021 

 

     

 

Kính gửi: 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Phú Yên; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

  
               

Ngày 29/3/2021, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (Ban Chỉ 

đạo 701) có Công văn số 240/VNMAC-KHĐP về việc triển khai cuộc thi trực tuyến 

“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”.  

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, 

phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh để tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia cuộc thi.          

Đề nghị các cơ quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Công văn số 240/VNMAC-KHĐP ngày 29/3/2021 của Trung tâm 

hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701))     

  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- BCH BĐBP tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chánh, PCVP UBND tỉnh (Đ/c Quy); 

- Lưu: VT, NC. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

Lê Văn Quy  
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