
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:        /UBND-VHTT
V/v phổ biến, giới thiệu Giải báo 
chí toàn quốc về phòng, chống 

thiên tai lần thứ Hai

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

Chí Linh, ngày        tháng        năm 2021

Kính gửi: -Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 
                 -UBND các xã, phường

Thực hiện Công văn số 81/PCTT&TKCN ngày 01/10/2021 của Ban chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc tiếp tục phổ biến, giới thiệu Giải 
báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ Hai; Công văn số 
1478/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 06/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
về việc phổ biến, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần 
thứ Hai.

UBND thành phố Chí Linh đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn 
vị, UBND các xã, phường tiến hành phổ biến, giới thiệu tới toàn thể cán bộ, công 
chức, người lao động, nhân dân về Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai 
lần thứ Hai”. Chi tiết về chủ đề, đối tượng, tham gia, loại hình, tiêu chí xét giải, cơ 
cấu giải thưởng thuộc Thể lệ  Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần 
thứ Hai ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-TWPCTT ngày 11/6/2021 của 
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (có văn bản kèm theo).

Đề nghị Thủ trưởng các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường 
quan tâm, thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Lãnh đạo UBND thành phố;
-Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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