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              Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  
 

 
 

 Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Công văn số 507-CV/HU 

ngày 12/7/2021 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn 

kết toàn dân tộc" lần thứ XV năm 2021-2022 (Có bản sCan gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Trung tâm Văn hóa, truyền thông và Thể thao huyện. 

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh của huyện, Trang thông tin 

điện tử của huyện về Giải báo chí, Thể lệ Giải báo chí và các quan điểm, chủ 

trương của Đảng về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc 

đảm bảo chính xác, kịp thời, thiết thực, hiệu quả; quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ 

phóng viên tích cực tham gia Giải báo chí đạt kết quả tốt (Có nội dung Thể lệ Giải 

báo chí gửi kèm theo).  

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo 

chí; tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, thông tin, tuyên truyền viết bài tham gia Giải 

báo chí đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện  

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng về giải báo chí, Thể lệ Giải 

báo chí tạo sự quan tâm hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp Nhân dân. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Các PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND-UBND huyện; 

- Chuyên viên VX; 

- Lưu: VT, Nh           b.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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