
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

Số:          /UBND-KGVX 

V/v triển khai, tuyên truyền Cuộc 

thi và Triễn lãm ảnh nghệ thuật 

cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào 

một dải biên cương năm 2022 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Gia Lai, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

 
Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện công văn số 722-CV/TU ngày 09/5/2022 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc 

triển khai, tuyên truyền Cuộc thi và Triễn lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề 

Tự hào một dải biên cương năm 2022; UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo, 

tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi đến công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

thuộc địa bàn quản lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác nhằm tạo 

sự lan tỏa và tích cực gửi tác phẩm hưởng ứng dự thi để cuộc thi đạt kết quả cao. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Báo Gia 

Lai, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về chủ quyền biên giới lãnh thổ; 

giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến 

với đông đảo công chúng trong và ngoài nước; tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ 

trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong 

việc triển khai Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc 

gia, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền. 

- Tổ chức các đợt sáng tác và cung cấp thông tin phục vụ cho các tổ chức, cá nhân 

tham gia cuộc thi; tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu các tác phẩm dự thi trên địa 

bàn tỉnh gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh trong 

năm 2022, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Nhận được công văn này yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phối 

hợp, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch; Đ/c Lịch - PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đ/c CVP, Đ/c Hoài - PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, KGVX.                                                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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