
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước 

và gương điển hình tiên tiến 

  

 

 

Kính gửi: 

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

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Công văn số 117/BTĐKT-NV ngày 11/3/2021 của Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh về việc triển khai Công văn số 259/BTĐKT-TC ngày 

24/02/2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

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

thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn:  

- Tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước 

và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 

25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đổi mới công tác 

thi đua, khen thưởng.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ 

phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay 

vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội 

nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở”; các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh. 

- Lồng ghép tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và gương điển 

hình tiên tiến với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; mục tiêu kép trong điều kiện bình thường 

mới.  

- Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh, 

kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 
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- Tuyên truyền biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên 

tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình mới, nhân tố mới trong phong 

trào thi đua yêu nước tại địa phương và trên địa bàn tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Nội vụ (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (A, 02). 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Duy Lộc 
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