
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:   686  /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Bình Thuận, ngày   20  tháng 7 năm 2021 

V/v tuyên truyền, hưởng ứng giải báo 

chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân 

tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 
 

                                                  

    Kính gửi: 

      - Các sở, ban ngành; 

      - Các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; 

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 Theo công văn số 408-CV/BTGTU ngày 13/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy về việc chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết 

dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành; tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

 - Chỉ đạo Ban biên tập các trang thông tin điện tử, bản tin của của cơ quan, 

đơn vị mình đăng tải nội dung Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết lần 

thứ XV, năm 2021-2022” nhằm hỗ trợ tuyên truyền. 

 - Quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan, đơn vị mình tham gia, tích cực hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp 

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

 Thể lệ Giải được đăng tải trên trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, địa chỉ: https://btgtu.binhthuan.dcs.vn/Tai-lieu/TL20217/6779 hoặc trên 

Trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 

http://mattran.ogr.vn./. 

 (Kèm theo văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

 

Nơi nhận :                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- GĐ, PGĐ Sở;                                                                    

- Lưu: VT, TTBCXB,Vĩnh.                                                                        
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