
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /STTTT-TTBCXB 
 

V/v gửi tác phẩm tham dự thi  

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền  

về an toàn giao thông năm 2021”  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Báo Hà Tĩnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Tạp chí Hồng Lĩnh; 

- VPĐD, PVTT các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn 

hoạt động trên địa bàn; 

 

Thực hiện Công văn số 136/BATGT-VP ngày 27/10/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh về việc gửi tác phẩm tham dự thi Giải thưởng “Báo chí tuyên 

truyền về an toàn giao thông năm 2021” (có Công văn gửi kèm theo), Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị: 

1. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, Văn 

phòng đại diện, Phóng viên thường trú các báo Trung ương và tỉnh bạn hoạt động 

trên địa bàn vận động, khuyến khích nhà báo, phóng viên, cộng tác viên có các tác 

phẩm báo chí: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút 

ký báo chí, ảnh … thuộc loại hình báo in, báo điện tử, ảnh báo chí phù hợp với Thể 

lệ cuộc thi (có Thể lệ gửi kèm theo) gửi bài tham dự thi Giải thưởng. 

2. Thời hạn nộp tác phẩm dự giải trước 17h00 ngày 15/11/2021 (đối với tác 

phẩm gửi bằng đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện).  

- Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông 

Quốc gia, số 80B, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 04.39427596.  

- Ngoài phong bì ghi rõ: Dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn 

giao thông năm 2021”. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban ATGT tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, TTBCXB2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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