
 

 

UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VHTT 
V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi sáng tác 

tranhcổ động tuyên truyền "Xây dựng phong 

cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân 

văn, vì nhân dân phục vụ" 

Bạch Thông, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1656/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 22/12/2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi sáng tác 

tranhcổ động tuyên truyền "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, 

nhân văn, vì nhân dân phục vụ". 

Để góp phần thành công cho Cuộc thi, phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề 

nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tuyên truyền trên Cổng 

TTĐT, Sóng truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền trên 

Đài truyền thanh cấp xã, Trang TTĐT và các hình thức tuyên truyền khác về Cuộc 

thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền "Xây dựng phong cách Người Công an nhân 

dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" do Bộ Công an tổ chức đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện được biết, hưởng ứng 

tham gia. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 452/KH-CAT-PX03 ngày 16/12/2022 của Công an tỉnh) 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
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