
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 công tác tuyển sinh quân sự 

năm 2021 

 

  

 

               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 1471/BCH-TSQS ngày 25/3/2021 của Ban Tuyển 

sinh Quân sự tỉnh về việc gửi tài liệu tuyên truyền công tác tuyển sinh quân sự 

năm 2021; 

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

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền; Phòng Văn hóa và 

Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, 

phường, thị trấn tuyên truyền về công tác tuyển sinh quân sự năm 2021 theo tài 

liệu tuyên truyền do Ban Tuyển sinh Quân sự tỉnh cung cấp.  

Ngoài ra, đối với huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện hướng dẫn Đài Truyền 

thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền quy định chế độ cử tuyển với học 

sinh, sinh viên dân tộc thiểu số bằng tiếng Raglay. 

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. 

(Kèm theo tài liệu tuyên truyền về công tác tuyển sinh năm 2021 do Ban 

Tuyển sinh Quân sự tỉnh cung cấp)./. 

 

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

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Tuyển sinh Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (H, 02). 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 
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