
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 1123/UBND-NC 

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến 

“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai 

nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh 

để lại ở Việt Nam” 

 Tuyên Quang, ngày  05 tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

    

 Căn cứ Văn bản số 273/VNMAC-KHĐP ngày 29/3/2022 của Trung tâm 

Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam về triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng 

cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở 

Việt Nam” (Văn bản được liên thông qua phần mềm quản lý văn bản). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiên cứu thể lệ 

cuộc thi, triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia 

cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ 

do chiến tranh để lại ở Việt Nam” trên trang thông tin điện tử Trung tâm Hành 

động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ: http://vnmac.gov.vn/. và tuyên 

truyền vận động người dân biết sử dụng máy tính và các thiết bị thông minh khác 

để tham gia cuộc thi theo đúng Thể lệ kèm theo Văn bản số 273/VNMAC-KHĐP 

ngày 29/3/2022 của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam./. 

         

Nơi nhận:                                                                                                   

- Như trên; (thực hiện)                                                 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)  

- Chánh VP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, NC.                               

 

                      

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 

                    

http://vnmac.gov.vn/
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