
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập –Tự do -Hạnh phúc 

Số: 330 /STTTT-VP An Giang, ngày  23  tháng 5 năm 2019 

Về việc thực hiện đăng ký thi đua  

đối với Phòng Văn hóa Thông tin  

và Đài Truyền thanh  

  

  Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa thông tin huyện, thị xã, thành phố 

- Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố   

 

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-STTTT ngày 29/3/2019 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về phát động phong trào thi đua ngành Thông tin và Truyền thông 

năm 2019;  

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông năm 

2019 với phong trào thi đua sôi nổi, hăng hái, phấn đấu đạt thành tích cao, đảm 

bảo đúng quy định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện 

một số nội dung như sau: 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 

11/01/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2019; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh An 

Giang về tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2019 và Quyết định số 

87/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang tới toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để hiểu rõ ý nghĩa, mục đích 

và quy trình của công tác thi đua. 

2. Căn cứ nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông, nhiệm vụ được 

giao của đơn vị trong năm 2019. Đề nghị các đơn vị tiến hành đăng ký thi đua 

(đính kèm theo các biểu mẫu thi đua) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông 

chậm nhất vào ngày 14/6/2019 đồng thời gởi file mềm vào địa chỉ mail: 

plhyen@angiang.gov.vn để phục vụ cho việc tổng hợp. 

Quá thời hạn trên nếu đơn vị không gửi xem như không dăng ký thi đua 

và không được bình xét thi đua cuối năm. 

Công văn và biểu mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở 

Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: sotttt.angiang.gov.vn, mục “Văn bản 

Hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành”. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc 
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xin vui lòng liên hệ Bà Phan Lê Hải Yến – Chuyên viên Văn phòng Sở để được 

hướng dẫn, giải đáp, điện thoại 0296.6522225. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung 

trên để phong trào thi đua toàn ngành đạt hiệu quả cao. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐ TĐKT Sở TTTT; 

- Ban TĐKT (Sở Nội vụ); 

- Cổng TTĐT Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Minh Thuần 
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