ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN CÁI RĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 689/UBND

Cái Răng, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện nội
dung Kế hoạch số 127-KH/QU
ngày 08 tháng 4 năm 2020 của
Quận ủy Cái Răng

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường.
Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/QU ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Quận
ủy Cái Răng về việc tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận có ý kiến như sau:
1. Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các phường tổ chức triển khai thực hiện thông tin, truyên truyền trong các
cuộc hợp cơ quan, họp chi bộ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền theo nội dung Kế
hoạch nêu trên của Quận ủy Cái Răng.
2. Giao Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận, Giám đốc Trung Tâm
Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử quận
chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Quận ủy để cung cấp thông tin
chính thống, đăng các tin tức, bài viết, tin phát thanh về công tác phân giới, cắm
mốc và quản lý biên giới trên đất liền đối với cả 03 tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam - Lào,Việt Nam - Campuchia; tổ chức các hoạt động
thông tin triển lãm, sưu tầm các tư liệu, tài liệu, hiện vật liên quan đến các vấn
đề biên giới trên đất liền và chủ quyền toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; tăng cường
các hoạt động sáng tác, biểu diễn nghệ thuật gắn với nội dung công tác phân
giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
Việt Nam nhằm thu hút sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp
nhân dân đối với chủ quyền Tổ quốc.
Nhận được Công văn này Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện./.
(Đính kèm Kê hoạch số 127-KH/QU ngày 08 tháng 4 năm 2020
của Quận ủy Cái Răng).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT quận;
- Lưu: VT.
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