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BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC VĂN HÓA - THÔNG TIN 

VĂN NGHỆ - THỂ THAO 6 THÁNG NĂM 2020 

( Số liệu tính từ ngày 01/1/2020đến  ngày 15/ 06/2020 ) 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy – UBND xã về công tác Văn hóa – Thông tin tuyên 

truyền và thể thao 6 tháng đầu năm 2020;  

Ban văn hóa báo cáo 
 

1, Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền  

-  Số băng khẩu hiệu, Típ  đã căng treo ………….  124 Băng  dôn và típ Hội nghị các 

loại 

-  Số Khẩu hiệu tường đã kẻ              ………… …    43 khẩu hiệu bảng cấy  các loại 

-  Số Pano căng treo ………………………………  15 cái và dựng 20m2                

-  Số lượng tin bài đã viết và phát tuyên truyền  …   62 bài  và 108 tin và thông báo 

 - Tổng số buổi Đài phát đã phát tuyên truyền  A ...187 buổi  

 - Số buổi tuyên truyền lưu động  ..........................    09 buổi  

 -  Số buổi  hội nghị Học tập, tập huấn…………….  01Đăng ký tín ngưỡng tôn giáo 

 - Thể thao giao hữu cấp xã - thôn………………..   03 cuộc 105 vận động viên   

 - Thể thao giao hữu cấp Huyện……. …………….. 01 cuộc 15 vận động viên tham gia  

 - Văn nghệ cấp xã -  ……………………………… 01 buổi  06 đoàn thể tham gia  

 - Văn nghệ cấp thôn …………………………… …03 buổi  68 người tham gia  

          

 

 

         NGƯỜI LẬP BÁO CÁO                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

 

 

               

                   Nguyễn Văn Hương  

 

 


		2020-06-24T10:01:59+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân xã An Vũ<ubndanvu.quynhphu@thaibinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-06-24T10:02:11+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân xã An Vũ<ubndanvu.quynhphu@thaibinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




