
UBND HUYỆN TÂY HÒA 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:         /VH&TT 

 
V/v thông báo tham gia cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo 
Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tây Hòa, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

  Kính gửi: 
        - Các cơ quan, đơn vị huyện; 

        - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn 1358/SVHTTDL-QLVH ngày 20/6/2022 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng; 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện, UBND 

các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân 
dân biết để tham gia cuộc thi nêu trên./. 

(Gửi kèm theo Công văn số 996-CV/BTGTU ngày 09/6/2022 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 
kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng”)  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND huyện; 
- Lãnh đạo Phòng; 
- Lưu: VH&TT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
 

Huỳnh Thị Thu 
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