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V/v  tổ chức Chiến dịch Thanh niên  

tình nguyện Hè 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

Hà Tĩnh,  ngày  18  tháng  06  năm 2018 

 

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

 Thực hiện Công văn số 2945/UBND-KGVX1 ngày 24/5/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 với 

chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” gắn với hoạt động Kỷ 

niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2018), Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 

Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện một 

số nội dung sau: 

 1. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng; vận động 

đoàn viên, thanh niên đi đầu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội theo quy định. 

 2. Thực hiện treo băng cờ, khẩu hiệu, pano, áp phích cổ động chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện Hè 2018 trên địa bàn.  

 3. Ra quân vệ sinh môi trường biển, các di tích lịch sử, văn hóa trên       

địa bàn. 

  Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thị xã, thành phố quan tâm       

thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; (để bc); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ; 

- Gửi bản giấy + điện tử.                                                             
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        Đã ký 

 

     Lê Thị Loan 
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