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Số:            /UBND-NN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Thành, ngày     tháng 7 năm 2020 
V/v tham gia cuộc thi báo chí viết về 

nông thôn mới gắn với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp năm 2020 và 

cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai 

đoạn 2010-2020. 

 

 

  Kính gửi:  

    - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các xã. 
 

 Thực hiện công văn số 389/VPĐP-TT ngày 17/7/2020 của Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh về việc tham gia cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới 

gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2020 và cuộc thi ảnh về nông thôn mới 

giai đoạn 2010-2020. 
Để hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp năm 2020 và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-

2020 do Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tổ chức, Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Giao phòng Văn hoá và thông tin phối hợp với Trung tâm văn hoá, thể 

thao và du lịch và Văn phòng Điều phối NTM huyện căn cứ thể lệ cuộc thi chọn 

lọc nội dung, viết bài về công tác xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp; đồng thời lựa chọn các hình ảnh tiêu biểu về công tác xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn huyện gửi về Văn phòng 

Điều phối Trung ương đúng thời gian quy định.  

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã căn cứ kết quả xây 

dựng nông thôn mới của đơn vị mình để chọn lọc, viết bài về công tác xây dựng 

nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2020 và lựa chọn các 

hình ảnh tiêu biểu, điển hình về công tác xây dựng nông thôn mới của đơn vị mình 

giai đoạn 2010-2020 để tham gia cuộc thi theo đúng thể lệ và thời gian quy định. 

(Thể lệ cuộc thi và thời gian dự thi theo công văn của VPĐP NTM tỉnh gửi kèm) 

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ 

tịch UBND các xã nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPĐP NTM huyện; 

- Phòng Văn hoá &TT; 

- Trung tâm VH,TT&DL; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thảnh 
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