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S 863- CV/HU 
Trkn khai Cu5c thi và Trin lam ánh ngh thut 
v&i chz dê Te hào mt dái biên cw/ng nãm 2022 

BANG CONG  SAN VIT NAM 
Sa Th4'y, ngày 04 tháng 5 nám 2022 

KInh gzi: - Ban Tuyên giáo Huyn üy, 

- Các chi b, dãng b trrc thuc Huyn üy. 

Thirc hin Cong van so 1023-CV/BTGTU, ngày 18-4-2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy ye trién khai Cuc thi và Triên lam ânh ngh thut vâi chü d T%r hào 
mt dãi biên cuang nàm 2022. 

Nhm tuyên truyn, khng djnh chü truang, dung liM cüa Dãng, Nha nithc, 
nhüng no lirc cüa các cap, ngânh, cãc dja phuang trong vic triên khai Nghj quyêt 
so 33-NQ/TW cüa B ChInh trj ye chiên krçic bão v biên giài quôc gia, thiêt thirc 
triên khai Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dâng; Thung trirc Huyn üy yêu câu: 

1. Ban Tuyên giáo Huyn üy: Hi.râng dan, don dc các co quan, dun vj, dja 
phuang triên khai tham gia Cuc thi và Triên lam ãnh ngh thut cap Quôc gia vOi 
chü dê T hào mt dái biên cliong näm 2022; báo cáo kêt qua triên khai thirc hin 
ye Thu&ng trrc Huyn üy trithc ngày 3 0/8/2022. 

2. Các chib, dãng b tric thuc Huyn üy: Tuyên truyn, ph bin Th l 
Cuc thi vá Triên lam ãnh ngh thut cap Quôc gia vâi chü dê Tir hào mt dái biên 
crnmg näm 2022 cho can b, cong chirc, chiên si, hi viên, phóng vién và các tang 
lap Nhân dan biêt, huàng üng tham gia (Gii kern Quyét d/nh so 1210-QD/BTGTW, 
ngày 29-3-2022 cüa Ban Tuyên giáo Trung u'o'ng "ye ban hành The l Cu5c thi và 
Trién lam ánh ngh thut cap Quóc gia vài chi dé Ty' hào rnç5t dái biên curing nám 
2022). 

Thông tin Cuc thi Co th tim hiu t.i dja chi: 

website :www. an1mghethuatbiengioi2022 . corn 

Thai gian nhn tác phm dir thi dn 23h59' ngày 30-8-2022. 

triên khai thuc hin và 
(qua Ban Tuyên giáo 

D nghj các dun vj, dja phuang quan tam, nghiêm tue 
và báo cáo kêt qua ye Huyn áy trir&c ngày 25/8/2022 
Huyn zy) tong hçip, báo cao Thi.thng trirc Huyn üy biêt./. 

Nciinhn: T 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (b/c), 
- Thu&ng tnrc Huyn üy (b/c), 
- Nhu trên, 
- Trang TTDT cüa huyn (dang tái), 
- Luu VP Huyn üy. 
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