
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 2507/SNN-TL 

V/v tuyên truyền Hưởng ứng cuộc thi ảnh 
và câu truyện “Phụ nữ trước bão dông” 

 

 

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

  

Căn cứ Văn bản số 1298/PCTT-KHCN ngày 19/11/2021 của Tổng cục 

Phòng, chống thiên tai về việc phát động Cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ 

trước bão dông”. 

Thực hiện Văn bản số 4678/UBND-NLN ngày 29/11/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc tuyên truyền Hưởng ứng Cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ 

trước bão dông” do Tổng cục Phòng chống thiên tai phát động. 

Nhằm tuyên truyền những tấm gương người tốt việc tốt, các hoạt động 

tích cực, đặc biệt thúc đẩy, nâng cao vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, 

chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về 

bình đẳng giới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao các Phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở: Tuyên truyền cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão 

dông” đến các toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị để 

hướng ứng và tham dự.  

 (Có Thể lệ cuộc thi theo Văn bản số 1298/PCTT-KHCN ngày 19/11/2021 

của Tổng cục Phòng chống thiên tai kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; (Đề nghị) 

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, TL (My) 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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(Mọi thông tin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Mỵ, điện thoại 

0911.272.779) 
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