
           Kính gửi: 

- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; 

- Các cơ quan, đơn vị có hoạt động trang thông tin điện tử; 

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

- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về phát động 

phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm và kế 

hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 2637/UBND-NC 

ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về khen thưởng trong công tác phòng, chống Covid-19; 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên 

truyền các nội dung sau: 

1. Tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chỉ thị số 10/CT-

UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh, tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao 

trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền, phổ biến, nhân 

rộng các điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực 

hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh, tập trung vận động các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19, đoàn kết, hỗ trợ, chia sẽ lẫn nhau vượt qua khó khăn, 

góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. 

Kịp thời tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu 

xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch để tạo sự lan tỏa 

trong cộng đồng. 

 

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai nghiêm túc và có hiệu quả 

các nội dung trên (Đính kèm Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh)./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Để p/h); 

- Các Sở: Y tế; VH-TT và DL (Để p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v thực hiện công tác tuyên truyền  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày        tháng 8 năm 2021 
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