
 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH huyện, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, 

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 407-CV/BTGTU ngày 21/5/2021 của Ban Tuyên 

giáo tỉnh ủy về việc thông báo phát động Giải thƣởng toàn quốc về thông tin đối 

ngoại lần thứ VII. Ban Tuyên giáo huyện ủy sao gửi Công văn số 407-

CV/BTGTU ngày 21/5/2021 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Công văn số 561-

CV/BTGTW ngày 19/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ƣơng về việc thông báo 

phát động Giải thƣởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII và Thông 

báo về giải thƣởng kèm theo đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

Chính trị - Xã hội huyện; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy tuyên truyền, 

giới thiệu Giải thƣởng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn Đảng bộ 

đƣợc biết, gửi tác phẩm tham dự Giải thƣởng. 

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm 

Truyền thông - Văn hóa huyện đăng tải thông tin về giải thƣởng trên Đài Phát 

thanh - Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện để cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trên toàn Đảng bộ đƣợc biết, gửi tác phẩm tham dự Giải thƣởng. 

Ban Tuyên giáo huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, tuyên 

truyền về Giải thƣởng./. 

Nơi nhận: 

 
- Nhƣ kính gửi, 

- Cổng thông tin điện tử huyện, 

- Lƣu. 

 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyết Thanh 
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HUYỆN ỦY MAI SƠN 

BAN TUYÊN GIÁO 

 * 

Số 191-CV/BTGHU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
 

Mai Sơn, ngày 26 tháng 5 năm 2021 

           V/v thông báo phát động Giải thưởng  

       toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII 

 


		2021-05-26T09:38:09+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tuyết Thanh<Pho ban Tuyen giao HUMAISON/HUMAISON/TUSonLa/DCS/VN> đã ký lên văn bản này!




