
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-NC Lạng Sơn, ngày       tháng    năm 2020 

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến 

“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai 

nạn bom bìm, vật nổ do chiến tranh 

để lại ở Việt Nam” 

 

 
           Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Công văn số 197/VNMAC-KHĐP ngày 24/3/2020 của Trung 

tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam về việc triển khai cuộc thi trực 

tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom bìm, vật nổ do chiến tranh 

để lại ở Việt Nam”, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Để tạo sức lan tỏa cao trong cộng đồng về phòng tránh tai nạn bom 

mìn, giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân để hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến 

“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom bìm, vật nổ do chiến tranh để 

lại ở Việt Nam” hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức và phòng tránh 

tại nạn bom mìn theo đề nghị của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia 

Việt Nam tại Công văn nêu trên. 

 (Công văn số 197/VNMAC-KHĐP, thể lệ, bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi 

gửi kèm qua iOffice).  

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố quán triệt, triển khai thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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