
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

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

Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ
V/v tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc thi 
sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, 

chống tham nhũng và xây dựng 
đạo đức liêm chính

Hải Dương, ngày      tháng      năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ 
động tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính số 
632/TL-VHCS ngày 07/10/2020 của Cục Văn hóa cơ sở. 

Để tuyên truyền, phổ biến Thể lệ cuộc thi, thông qua đó tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai phổ biến 
đến cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan và toàn thể hội viên Thể lệ số 
632/TL-VHCS ngày 07/10/2020 của Cục Văn hóa cơ sở; vận động hội viên tích 
cực tham gia cuộc thi.

2. Yêu cầu các phòng QLNN, đơn vị thuộc Sở và Phòng Văn hóa - Thông tin và 
các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ được giao phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn 
vị quản lý; phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, 
thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh và các hình thức thông báo khác về nội 
dung Thể lệ  số 632/TL-VHCS ngày 07/10/2020 của Cục Văn hóa cơ sở để mọi 
tầng lớp nhân dân được biết và tham gia hướng ứng cuộc thi.

Thể lệ số 632/TL-VHCS ngày 07/10/2020 của Cục Văn hóa cơ sở được đăng trên 
Trang tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương: Sovhttdl.haiduong.gov.vn,mục: 
Thông báo./.

Kính gửi:
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh;
- Các phòng QLNN và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa - Thể thao, 
Văn hóa , Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục VHCS;                                    
- UBND tỉnh;                          Để báo cáo                           
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Trang tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                    Nguyễn Thành Trung




		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-13T13:36:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanphong.sovanhoa@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-13T13:36:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanphong.sovanhoa@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-13T13:36:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanphong.sovanhoa@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-13T13:36:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanphong.sovanhoa@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




