
     UBND TỈNH TÂY NINH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH,                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         HĐND VÀ UBND                                              

 

     Số:             /VP-VHXH                                   Tây Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2020 

 

 

         

 

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.  

 
 

UBND tỉnh nhận được Kế hoạch số 48-KH/BTCTU-BTGTU ngày 28/5/2020 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn 

quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 (Tài liệu được gửi 

kèm theo trên phần mềm eGov tại các đơn vị), đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

căn cứ nội dung Kế hoạch số 48-KH/BTCTU-BTGTU ngày 28/5/2020 tổ chức thông 

tin, tuyên truyền rộng rãi trong các tổ chức, cá nhân, tham gia hưởng ứng; định kỳ báo 

cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định. 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của lãnh đạo 

UBND tỉnh đến các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                              

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP Nhung; 

- Phòng VHXH; 

- Lưu: VTVP.  K.Loc 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

Về việc triển khai Kế hoạch  

hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc 

về  xây dựng Đảng (Giải Búa liềm 

vàng) lần thứ V - năm 2020 
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