
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /STTTT-TTBCXB 
 

V/v tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi viết 

chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch. 

   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 3 năm 2022 

                            

             Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 1071-CV/BTGTU ngày 23/3/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cụ thể như sau: 

- Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền, lan 

toả các nội dung liên quan đến Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng 

của tỉnh và hệ thống mạng các trang mạng xã hội, để đông đảo cán bộ, đảng viên, 

Nhân dân biết và tích cực tham gia hưởng ứng. 

- Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ 

tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động và đăng tải thông tin 

về cuộc thi trên các trang thông tin điện tử của đơn vị mình; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố chỉ đạo các Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và Đài 

Truyền thanh xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp sóng và phát sóng các nội dung 

tuyên truyền trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trên hệ thống đài truyền 

thanh cơ sở. 

Chi tiết nội dung, thể lệ “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 

2022” theo Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG ngày 25/02/2022 của Học viện chính 

trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đính kèm.  

Trân trọng./. 
    

 Nơi nhận:       KT. GIÁM ĐỐC 

 - Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- GĐ và các PGĐ sở; 

- VP (đăng website Sở); 

- Lưu: VT, P. TTBCXB. 

 

               Trương Hữu Chiến                                                                                                                                                                 
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