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BANG CQNG SAN VItT NAM 

TP. Yen Bái, ngày 07 tháng 11 nám 2022 

KInh giti: - Các chi, dãng b trrc thuc, 
- Trung thin Truyn thông và Vn hóa thành ph, 
- Website "Bàn tin Dãng b thãnh ph", 
- Trang thông tin din tCr thành phô. 

Thirc hin K hoach  s' 60-KHjTU ngày 26/10/2022 ciia Thãnh üy v t chrc 
'Ngay h9i Dai  doan ket toan dan t9c 0 thon, to dan pho than ky nim 92 nam Ngay 
truyên thông M.t trn To quôc Vit Nam (1 8/11/1930 - 18/11/2022). Ban Tuyên giáo 
Thànhüy dê nghi các Ca quan, don vj thirc hin tot mOt so ni dung sau: 

1. Trung tam Truyên thông và Van hóa thmnh pho; Website "Ban tin 
Bang b thành phô"; Trang thông tin din tfr thành phô: Triên khai các tin, bài, 
phóng su, b trI chirong trmnh, ni dung, thôi hrçrng phü hçip, có nghia tuyêntruyên, 
giáo diic sau säc,tao sirc lan tOa sâurngfrong can b, dàng viên và cac tang lop 
Nhan dan ye ky niçm 92 nam ngay tharih lap Mat 1rmn Dan tQc Thong that VietNam 
và to chirc "Ngày hi D?i  doàn kêt toãn dan tc" näm 2022 trên dja bàn thàrih pM. 

-Trung tam Truyn thông và Van hóa thành phô: Treo bang ron, khu hiu t?i 
các tuyên du?ing trên dja bàn thành phô tr ngày 10/11/2022 den ngày 20/11/2022 (Ni7i 
dung kháu hiu theo Ke' hoczch so 60-KH/TUng5' 26/10/2022 cña Thành iy). 

2. Cac chi, dang bo trtjc thuçc Thanh uy: Chi dao  day mnh tuyen truyen 
thông qua hoat  dng báo cáo viên, tuyên truyên ming; treo khâu hiu tai  trii sâ lam 
vic trong dip k nim và to chi.irc "Ngày hi Doàn kêt toàn dan tc". 

Ni dung khâu hiu: Nhit 1it chào mrng k) nim 92 nam ngày thànhlp 
M.t trn Dan tc Thông nhât Vit Nam (18/11/1930 - 18/11/2022)! 

Thôi gian treo khâu hiu: Tir ngày 10/11/2022 dn ngày 20/11/2022. 
Dê nghl các don vj quan tam trin khai thirc hin./. 

Noi nhân: 
- Thuông trirc Thành üy, 
- Nhix kInh gui, 
- Luu BTGTU. 
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