
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:              /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền Giải Búa liềm vàng 

lần thứ VII-năm 2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  

 

Ninh Thuận, ngày        tháng 5 năm 2022 

                

  Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao, TT các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 1898/KH-UBND ngày 06/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng 

lần thứ VII - năm 2022.  

Nhằm tiếp tục thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và mở rộng 

phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 

(mang tên Búa liềm vàng), 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền 

thanh các huyện, thành phố:  

Thực hiện thông tin tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 

2022 và chú trọng làm rõ những điểm mới của Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) do Ban 

Tổ chức Trung ương ban hành, nhằm tạo sự hưởng ứng của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 

phóng viên các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện, phóng viên các báo, Tạp 

chí thường trú tại tỉnh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết tham gia Giải báo 

chí quan trọng này. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thuộc Sở Thông tin 

và Truyền thông: 

Thực hiện đăng tải Thể lệ Giải Búa liềm vàng lên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đạt 

hiệu quả./. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 1898/KH-UBND) 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: VT-TTBCXB. 

 

 

 

  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tri Long 
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