
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 2074/UBND-NLN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày  08 tháng  7 năm 2020 

 
 

 

 

 

 

Kính gửi:     

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.     

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 715/VPĐP-TTHTQT 

ngày 30/6/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về 

việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về 

nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (có bản phô tô kèm theo), 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan 

để tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân hưởng ứng tham gia 02 Cuộc thi: 

Báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp  

năm 2020 và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 theo yêu 

cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại văn bản số 

715/VPĐP-TTHTQT ngày 30/6/2020 đảm bảo theo đúng quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;      

- Phó CT UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang;          

- Chánh VP UBND tỉnh;            

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 

- Lưu VT, NLN (Hòa). 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 

V/v Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi báo 

chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp và Cuộc thi ảnh 

về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020  
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