
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự 

nghiệp đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XV, 

năm 2021 - 2022 
 

 

Phú Thọ, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

                                    Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

 

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ; 

Triển khai văn bản số 739/MTTQ-BTT ngày 25/6/2021 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp tuyên truyền Giải 

báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022; Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Cổng/trang 

thông tin điện tử và ấn phẩm xuất bản của cơ quan, đơn vị về Giải báo chí “Vì 

sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022. 

- UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện và 

cấp xã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp 

Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết 

dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022. 

(Thể lệ của giải kèm theo văn bản này). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các 

huyện, thành, thị phối hợp chỉ đạo thực hiện. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh (ph/h); 

- Phòng VH&TT cấp huyện; 

- Đài TH-TH cấp huyện; 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy);       

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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