UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Số: 41/LH-VP
V/v mời tham gia cộng tác Bản tin
“Hữu nghị Hậu Giang” năm 2021

Kính gửi:
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Sau khi phát hành thành công kỳ 01 Bản tin “Hữu nghị Hậu Giang”, Liên
hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang đã truyền tải những hoạt động nổi bật
về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt
Nam và của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài gắn kết với tuyên truyền các
hoạt động giao lưu văn hóa, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại
nhân dân góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, khẳng
định được vai trò, vị trí kết quả quan trọng trong chính sách đối ngoại, mở rộng
quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân với các nước của Đảng và Nhà nước ta, tranh
thủ được các nguồn lực, trong đó có các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Để tiếp tục phát huy tốt công tác đối ngoại nhân dân, năm 2021 Liên hiệp
các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục phát hành 02 kỳ Bản tin “Hữu
nghị Hậu Giang” (vào tháng 6 và tháng 12 năm 2021), rất mong quý cơ quan, đơn
vị cộng tác viết tin, bài, hình ảnh góp phần làm cho phong phú về nội dung và đa
dạng về hình thức.
- Nội dung: Các bài viết nói về công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà
nước và của tỉnh, các hoạt động giao lưu văn hóa, công tác thông tin tuyên truyền
đối ngoại, quảng bá hình ảnh con người Hậu Giang và hiệu quả từ các chương
trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho Hậu Giang…
- Thể loại: Tin tức, bài viết, tùy bút, thơ, câu đối…
- Thời gian gửi bài: Các bài cộng tác cho Bản tin “Hữu nghị Hậu Giang”
gửi về trước ngày 31/4/2021 để Ban Biên tập tập hợp, xét duyệt, in ấn và phát
hành vào tháng 06 năm 2021.
- Địa chỉ nhận bài: Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang (thông
qua Văn phòng); địa chỉ: Số 2, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị
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Thanh, tỉnh Hậu Giang; điện thoại: 02933.582.254; di động: 0918.631.777. Lưu
ý ngoài việc gửi văn bản giấy, để thuận tiện cho việc tổng hợp, biên tập, đề nghị
các cộng tác viên gửi kèm file bài viết qua địa chỉ email:
lhctchnhaugiang@gmail.com.
- Về chế độ nhuận bút: Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị sẽ trả nhuận bút
theo quy định pháp luật hiện hành.
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang rất mong nhận được sự
cộng tác nhiệt tình của quý cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Trân trọng./.
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- Như trên;
- Lưu: VT.
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