
TỈNH ỦY BẮC KẠN 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

         Số 425-CV/BTGTU 
 tuyên truyền về Hội thi  

Báo cáo viên giỏi tỉnh   

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
                   Bắc Kạn, ngày 07 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,  

- Báo Bắc Kạn,  

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26- KH/TU ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ “tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 
2020- 2025”, để góp phần vào sự thành công của Hội thị Báo cáo viên giỏi tỉnh, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về 
công tác chuẩn bị, quá trình tổ chức và kết quả Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh nhằm 
lan toả tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về nội dung 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 
2020- 2025. 

Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn: Xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền trên sóng phát thanh- truyền hình về Hội thi. Tổ chức ghi âm, ghi hình phần 
thi các thí sinh tham gia thi, để làm tài liệu tuyên truyền. 

- Thời gian tổ chức Hội thi: Ngày 21/10/2021 

- Địa điểm tổ chức Hội thi: Hội trường tầng 1, trụ sở Chi Cục thuế tỉnh Bắc Kạn. 

Với các nội dung trên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các đơn vị triển khai 
thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Cơ quan thường trú TTXVN, VP thường trú Báo  

Nhân dân tại Bắc Kạn, 

- Phóng viên thường trú VOV, Báo điện tử Dân Việt tại 

 Bắc Kạn, 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Hội Nhà báo tỉnh,  

- Sở Thông tin và Truyền thông,   

- Lãnh đạo Ban, 

- Phòng TT-BC-XB,  

- Lưu VT. 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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