
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND -VHTT 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền  

và gửi tác phẩm tham gia Giải báo 

chí toàn quốc về Xây dựng Đảng 

 

 

Tam Dương, ngày         tháng 6 năm 2021 

                             Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa -Thông tin -TT huyện; 

 - UBND  các xã, thị trấn. 
 

   UBND huyện nhận được Công văn số 714/STTTT-TTBCXB ngày 31/5/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền và gửi tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. 

UBND huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Văn hóa -Thông tin -Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn 

dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp, tập trung thông tin 

tuyên truyền Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc 

Hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) 

lần thứ VI - 2021 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn huyện (sao gửi kèm Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 

24/5/2021 của Tỉnh ủy). Lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, có nhiều đóng 

góp trong việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 

gửi tham dự Giải búa liềm vàng lần thứ VI - 2021. 

  2. Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp theo nhiệm vụ 

đồng thời tuyên truyền trên Cổng TTGT điện tử của huyện Kế hoạch số 30-KH/TU 

ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT& các PCT UBND huyện; 

- BTG Huyện uỷ; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Lân 
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