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Bắc  Sơn, ngày 02  tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: - Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Các chi,  đảng bộ trực thuộc; 

- Các cơ quan tuyên truyền huyện; 

- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1377-CV/BTGTU, ngày 24/5/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ về hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 

VIII, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Cơ quan Thường trực của Ban Chi đạo Công tác 

thông tin đối ngoại huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Các đơn vị thành viên Ban chi đạo công tác Thông tin đối ngoại huyện; 

Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Các chi, đảng bộ trực thuộc; Các cơ 

quan tuyên truyền huyện; Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn tham mưu cho 

thường trực cấp uỷ triển khai thông tin, tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông 

tin đối ngoại lần thứ VIII. 

Vận động đông đảo các tác giả, nhóm tác giả trên địa bàn có tác phẩm xuất 

sắc đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng Giải thưởng, đã được xuất bản, phát hành, 

công bố và áp dụng ở trong nước và nước ngoài, trong thời gian từ 01/7/2021 đến 

30/6/2022, gửi tác phẩm tham gia Giải thưởng. Chỉ đạo lựa chọn những tác phẩm có 

chất lượng, phù hợp với nội dung và quy định của Hội đồng Giải thưởng, gửi tác 

phẩm tham gia Giải thưởng.  

2. Các cơ quan tuyên truyền của huyện chủ động đăng tải những thông tin cơ 

bản Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để các tác giả, nhóm tác giả nắm, hiểu rõ và chủ 

động gửi tác phẩm tham gia Giải thưởng.  

3. Thời gian nhận tác phẩm: Từ nay đến trước ngày 01/8/2022 (tính theo 

dấu bưu điện).  

 4. Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Báo Nhân dân, số 

71 Hang Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

(Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại).  



Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh đăng tải “Thông báo về Giải 

thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII” và mã QR thông tin về thể lệ 

Giải thưởng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp (địa chi: 

http://tuyengiaolangson.vn), đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, 

đồng thời báo cáo số lượng tác giả, tác phẩm tham gia Giải thưởng và kết quả đạt 

giải thưởng về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để theo dõi, tổng hợp, 

báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c), 

- Thường trực Huyện ủy (B/c), 

- Các Ban XDĐ, UBKT, VPHU, 

- Lưu BTGHU. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hạnh 
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