
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /SVHTTDL-VP 
 

V/v Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao 

nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ 

do chiến tranh để lại” 

     Lạng Sơn, ngày      tháng    năm 2021 

 

 

 

 Kính gửi: - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 407/UBND-THNC, ngày 03/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 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”. 

Để thiết thực hưởng ứng cuộc thi, tạo ra sức lan tỏa sự quan tâm trong cộng 

đồng về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh để lại, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị phối hợp phát động toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia cuộc thi 

Thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi và đáp án được đăng trên Trang thông tin điện tử 

VNMAC – tại đường link http://cuocthi.vnmac.gov.vn. 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Thời gian diễn ra từ 12h 

ngày 04/4/2021 đến 12h ngày 04/5/2021. Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi bao gồm 01 

giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. 

 (Gửi kèm theo Công văn, Thể lệ, Bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi qua VNPT- 

iOffice) 

Đề nghị các phòng, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
  - Như trên; 

  - UBND tỉnh; (bc) 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

  - Lưu: VT, VP. (NTHT) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 Nguyễn Phúc Hà 
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