
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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Số:         /BTNMT-TĐKTTT 
 

V/v tuyên truyền Đại hội Thi đua 

 yêu nước toàn quốc lần thứ X 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 

 

Kính gửi: - Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ; 

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ. 
 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW ngày 25 tháng 8 năm 2020, 

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; 

Công văn số 9275- CV/BTGTW ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương về việc gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X;  Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ban Tuyên giáo - Dân vận 

Đảng ủy Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Đề nghị Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ tham mưu cho Đảng ủy 

Bộ chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến 

rộng rãi trong toàn Đảng bộ Bộ các văn bản nêu trên của Ban Tuyên giáo Trung 

ương. 

 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều 

kiện cụ thể, lựa chọn hình thức phù hợp triển khai, tuyên truyền nội dung Hướng 

dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.   

 3. Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung 

tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, các Tạp chí chuyên ngành tăng 

cường các hoạt động báo chí, truyền thông tuyên truyền Đại hội trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

 4. Thời gian tuyên truyền: Thời gian tuyên truyền chia làm ba đợt (trước, 

trong và sau Đại hội), căn cứ theo thời gian tổ chức Đại hội.  

 (Nội dung chi tiết theo Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW ngày 25 tháng 8 năm 

2020 và Công văn số 9275- CV/BTGTW ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương gửi kèm theo) 
   

 Đề nghị Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ, thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Bộ triển khai thực hiện./.  
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Đảng-Đoàn thể Bộ; 

- Lưu VT, TĐKT&TT, V. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 
          Lê Công Thành 
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