
 

 

TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

* 

Số 1159-CV/TU 
Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí 

“Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

lần thứ XV, năm 2021 - 2022 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

- Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, 

                                        

Thực hiện Công văn số 2502/MTTW-BTT, ngày 11/6/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tuyên 

truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần 

thứ XV, năm 2021 - 2022; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: 

1. Các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự 

đảng, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần 

thứ XV, năm 2021 - 2022 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhằm đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và 

Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn cấp ủy các cấp triển khai tuyên truyền sâu 

rộng bằng nhiều hình thức về Giải báo chí và Thể lệ Giải, thu hút sự quan 

tâm hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.  

- Tổ chức tuyên truyền về Giải báo chí và Thể lệ Giải trên các ấn phẩm, 

bản tin, trang thông tin điện tử; phát động trong đội ngũ phóng viên báo chí, 

hội viên Hội Nhà báo, cộng tác viên tìm hiểu và gửi các tác phẩm tham dự 

Giải.  

- Chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ 

tổng hợp báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy.   



  

(Gửi kèm Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

lần thứ XV, năm 2021 - 2022) 

 

Nơi nhận:      
- Như trên,                                                                           
- Ủy ban TWMTTQVN (để báo cáo), 

- Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy, 

- Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh, 

- Hội Nhà báo tỉnh,           

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (NTTHoài).     

     

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Yến 
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