
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:            /UBND- VHTT 

V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm 

ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần 

(8/1891- 8/2021). 

Sầm Sơn, ngày     tháng 1 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

    - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

    - UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện Công văn số 2693/SVHTTDL-NVVH ngày 20/7/2021 về việc 

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891- 8/2021), 

Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch; UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

  1. Tổ chức tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của 

đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày 

sinh của đồng chí (8/1891- 8/2021) trên hệ thống Đài Truyền thanh- Truyền hình 

thành phố; hệ thống Đài truyền thanh các xã, phường. 

  2. Đăng tải toàn bộ nội dung đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày 

sinh của đồng chí Võ Văn Tần trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố và 

UBND các xã, phường (Có đề cương tuyên truyền kèm theo). 

  3. UBND các xã, phường tổ chức in sao cấp phát đề cương tuyên truyền 

đến các Thôn, khu phố, Tổ dân phố để tuyên truyền trong các buổi họp nhân dân, 

họp chi bộ tại các thôn, khu phố. 

  UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm 

vụ được giao./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND TP  (để b/c); 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Quốc Đạt 
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