
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM DƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                          
Số:             /UBND-LĐTBXH 

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi 

các tác phẩm báo chí viết về công tác 

giảm nghèo năm 2020 

      Tam Dương, ngày          tháng      năm 2020 

                                   Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Phong Văn hóa - Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa - TTTT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 1282/SLĐTBXH-

BTXH ngày 16/7/2020 về tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tác phẩm báo chí về 

công tác giảm nghèo năm 2020. Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào 

thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 

UBND huyện Tam Dương đề nghị các Phòng, ban ngành và đơn vị như sau: 

1. Tuyên truyền về Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm 

nghèo năm 2020. Thông qua cuộc thi nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết 

thực phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 

lại phía sau”; tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh 

việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

giảm nghèo; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp 

chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, 

chương trình giảm nghèo. Huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là 

người nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo. 

2. Phát động sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động tại cơ quan, đơn vị, nhất là đối với đội ngũ phóng viên, nhà báo, biên tập 

viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền thanh tham 

gia gửi nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng về công tác giảm nghèo. 

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo) 

Đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch & PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Công Hòa 
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