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          Số:           /SVHTTDL-QLDL 
V/v tham gia hưởng ứng Giải thưởng toàn 

quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII 

  

             Lạng Sơn, ngày    tháng     năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Các phòng chuyên môn của Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Công văn số 442-CV/BTGTU, ngày 25/5/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, các đơn vị trực thuộc sở 

tham gia hưởng ứng như sau: 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi về Giải thường toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII do Ban 

Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì phát 

động. Hình thức tuyên truyền gồm đăng trên trang tin điện tử, phổ biến trong cơ 

quan, đơn vị, trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và các hình thức khác. 

- Triển khai, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị; các tác giả, nhóm tác giả; quần chúng nhân dân có tác 

phẩm đã được đăng tải, xuất bản, công bố thuộc lĩnh vực thông tin đối ngoại, đáp 

ứng yêu cầu của Hội đồng Giải thưởng gửi tác phẩm tham gia Giải. 

+ Thời gian tiếp nhận tác phẩm tham gia: Từ nay đến hết ngày 15/7/2021. 

+ Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm: Ban Thư ký Biên tập, Đài Tiếng nói Việt 

Nam. Số 58, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

(Gửi kèm Văn bản này: Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối 

ngoại lần thứ VII của Hội đồng Giải thưởng; Công văn số 442-CV/BTGTU của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng trên TTĐT); 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

                              

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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