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THƯ MỜI
CỘNG TÁC BẢN TIN TÁNH LINH XUÂN TÂN SỬU 2021 

Mừng Đảng quang vinh 91 năm, chào Xuân Tân Sửu 2021, Phòng Văn hóa và
Thông tin sẽ ra mắt BẢN TIN TÁNH LINH XUÂN TÂN SỬU 2021.

BẢN TIN TÁNH LINH XUÂN TÂN SỬU 2021 tập trung phản ánh những thành
tựu của huyện nhà trong năm 2020 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an
ninh - quốc phòng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII; đồng thời mở ra cách nhìn mới về tương lai phát triển của huyện nhà.

Phòng Văn hóa và Thông tin Tánh Linh trân trọng kính mời quý cơ quan, đơn vị,
cộng tác viên, ban đọc gần xa… tham gia đóng góp tin, bài, ảnh, truyện ngắn, tuỳ bút,
đoãn văn, thơ, ca, nhạc, hoạ, câu đối Tết, các tư liệu độc đáo, quý hiếm, hồi ức Tết xưa -
nay, phong tục tập quán cổ truyền của quê hương, các vùng miền… 

Quý cơ quan, đơn vị, cộng tác viên, ban đọc gần xa gửi  bài viết, hình ảnh về
Phòng Văn hóa và Thông tin trước  ngày 20/12/2020 qua địa chỉ thư điện tử công vụ:
vhthongtintl@tanhlinh.binhthuan.gov.vn (cộng tác viên bên ngoài có thể gửi qua thư điện
tử: anhthoaithai@gmail.com); điện thoại liên hệ: 02523.880.144 hoặc 0912.707168.

Rất mong quý cơ quan, đơn vị, cộng tác viên, ban đọc gần xa hưởng ứng!

Xin chân thành cảm ơn!

Tánh Linh, ngày  09  tháng 10  năm 2020
TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hương
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