
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT&HT Bắc Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

V/v tuyên truyền Kế hoạch 

thực hiện Đề án phát triển giao 

thông nông thôn huyện Bắc Sơn 

giai đoạn  2021 - 2025 

 

 

                   Kính gửi:    Uỷ ban nhân các xã, thị trấn. 

      

Ngày 12 tháng 5 năm 2021. Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn đã ban hành 

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giao thông nông nông huyện Bắc Sơn giai 

đoạn 2021-2025. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án, tiếp tục thực hiện 

phong trào phát triển giao thông nông thôn trên toàn huyện và đảm bảo thực 

hiện tốt việc xây dựng mặt đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021- 2025. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện như sau: 

Đăng tải toàn bộ nội dụng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giao thông 

nông thôn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 - 2025 trên Trang thông tin điện tử, 

sóng phát thanh của huyện, xã; tuyên truyền lưu động; tuyên truyền thông qua 

các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp thôn, khối phố.  

(Gửi kèm theo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giao thông nông nông 

huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 – 2025). 

Nhận được văn bản này đề nghị các cơ quan, ban ngành huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH-TT; 

- Trung tâm văn hóa TT&TT; 

- Lưu: VT, PKT&HT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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