
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  Số:                /SLĐTBXH-VP 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng 10 năm 2021 
V/v tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm 

Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2021) 

 

                                

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 

2378/STTTT-TTBCXB ngày 20/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về 

việc hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh 

trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021). 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực 

hiện đăng tải, chia sẻ liên kết bài viết, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm 

Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) được đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

(https://tuyengiao.khanhhoa.gov.vn/) lên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU ngày 24/8/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy; đề cương tuyên truyền) 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Hồng Quang 

 

https://tuyengiao.khanhhoa.gov.vn/
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