
 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền Kế hoạch số 144-KH/TU 

về việc tổ chức thường niên Giải báo chí 

về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk 

Đắk Lắk, ngày        tháng   02  năm 2020 

  

 

Kính gửi:   

 

  

- Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TX, TP; 

- Đài TT-TH các huyện, TX, TP. 

 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk tại  Kế hoạch số 144-KH/TU 

ngày 22/01/2020 về việc tổ chức thường niên Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh 

Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai các 

nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông về các mục đích, nội dung 

và công tác tổ chức thực hiện của các ngành liên quan tại Kế hoạch số 144-KH/TU 

ngày 22/01/2020 về việc tổ chức thường niên Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh 

Đắk Lắk và Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ II - năm 2020.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã căn cứ 

vào tình hình thực tế tại địa phương triển khai tổ chức tuyên truyền bằng một hoặc 

nhiều các loại hình như: trên hệ thống truyền thanh cơ sở; cổ động trực quan; tuyên 

truyền miệng… về  Kế hoạch và Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ II - 

năm 2020 nêu trên. 

Với nội dung trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quan 

tâm triển khai thực hiện./.  

(Có gửi kèm Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 22/01/2020 và Thể lệ Giải báo chí về 

xây dựng Đảng lần thứ II-năm 2020) 

             
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT TT UBND tỉnh (b/c); 

- BTG Tỉnh ủy; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB.    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

                   Nguyễn Ngọc Tý 
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