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 Số:         /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Ia H’Drai, ngày      tháng 02 năm 2021 
Về việc triển khai Cuộc thi trực 

tuyến “Nâng cao nhận thức phòng 

tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do 

chiến tranh để lại ở Việt Nam” 

 

   

      Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành và Đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1137/UBND-NC ngày 08/4/2021 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao 

nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”,  

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

Để Cuộc thi tạo sự lan tỏa, thiết thực và hướng tới một Việt Nam không còn 

chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, Ủy ban nhân dân huyện đề 

nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn 

bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn huyện 

nói riêng đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân biết, thực hiện các biện pháp phòng 

tránh tai nạn nhằm hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom, 

mìn, vật nổ sau chiến tranh. 

2. Tổ chức, quán triệt và triển khai vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi “Nâng cao 

nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

(Thể lệ cuộc thi và bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi được đăng tải trên trang 

thông tin điện tử VNMAC-đường link http://cuocthi.nvmac.gov.vn) 

Báo để các đơn vị, địa phương biết, chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT- LT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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