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SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO  
VÀ DU LỊCH 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SVHTTDL- QLVH 
V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi 

“Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” 
trên nền tảng TikTok 

 

   Tuyên Quang,  ngày 11 tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng Văn hóa và Thông tin; trung tâm Văn hóa, 
  Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố. 

 

 Theo đề nghị của Cục Văn hóa cơ sở tại Văn bản số 553/VHCS-BCĐDS 

ngày 02/8/2021 về việc thông tin Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân 

số” trên nền tảng TikTok, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị (tại mục 

Kính gửi) căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung, thể lệ Cuộc thi “Thử thách làm tuyên 

truyền viên dân số” trên nền tảng TikTok đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn 

2. Vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động của cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 

(Có phô tô Văn bản số 451/TCDS-TTGD ngày 26/7/2021 của Tổng cục 

Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; Thể lệ Cuộc thi, cơ cấu giải thưởng và hướng dẫn 

làm clip gửi kèm) 

Các cơ quan đơn vị chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong báo cáo định kỳ./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên; 
- Cục VHCS; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (đăng tải trên trang TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, QLVH(Huy). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

Nguyễn Văn Hòa  
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