
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TÂY HÒA 

 
Số:          /UBND-VH&TT 

 
V/v Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận 
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tây Hòa, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

  Kính gửi: 

       - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; 

       - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 713-CV/HU ngày 01/4/2022 của Huyện ủy  về 
việc hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022; UBND 
huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh 

huyện, UBND các xã, thị  trấn: Tổ chức đăng tải thông tin Thể lệ Cuộc thi viết 
chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 trên trang thông tin điện tử, trên đài 
truyền thanh huyện, xã, thị trấn về Cuộc thi. 

2. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung 

của Cuộc thi trên mạng xã hội và qua các hội nghị của cơ quan, đơn vị thường 
kỳ, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia 
Cuộc thi bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo đúng Thể lệ và Phụ lục định hướng 

chủ đề Cuộc thi (Gửi kèm thể lệ cuộc thi). 

 Lập hồ sơ dự thi, gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 

05/7/2022. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, Các PCT. UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: VT, PVH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Phan Công Trinh 
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