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 Số 1341 -CV/BTGTU 
Về tuyên truyền 10 sự kiện, thành tựu  

nổi bật tỉnh Bến Tre năm 2022 
 

 

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bến Tre, ngày 01 tháng 01 năm 2023 

Kính gửi: - Báo Đồng Khởi, 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,  

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Công văn số 3146-CV/TU, 

ngày 30/12/2022) về 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2022, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

- Báo Đồng Khởi biên tập 10 sự kiện, thành tựu đưa vào số báo Tân niên 

năm 2023. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xây dựng phóng sự tuyên truyền 10 

sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh năm 2022. 

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các huyện ủy, thành ủy, 

Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đăng tải nội dung 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của 

tỉnh năm 2022 tuyên truyền trên Website, Cổng thông tin, các trang Fanpage và 

các hình thức tuyên truyền khác phù hợp (đính kèm nội dung, hình ảnh). 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm 

thực hiện tốt Công văn này. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Đ/c Trưởng Ban (báo cáo), 

- BTGTU (LĐB, các đơn vị), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Võ Thành Đô 

 



 


