
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày           tháng  7  năm  2022 

V/v gửi Đề cương tuyên truyền kết quả 

của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 

 

 

           Kính gửi:  

  - Các Sở, ban, ngành; 

- Báo Bình Thuận; 

  - Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Phòng Văn xã huyện Phú Quý; 

  - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và Thể thao 

        huyện Đức Linh; 

   - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền 

hình các huyện: Tuy Phong, Tánh Linh; 

   - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện: Hàm 

Tân, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam và thị xã Lagi; 

   - Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết. 

 

 Theo tinh thần Công văn số 943-CV/BTGTU, ngày 08/7/2022 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi Đề cương tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị:  

1. Các cơ quan báo chí tỉnh và Phòng VHTT, Phòng Văn xã Phú Quý, 

Trung Tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã (tên gọi chung các 

Trung tâm) và Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết triển khai tuyên truyền 

thông trên hệ thống thông tin cơ sở bằng các hình thức phù hợp, sử dụng Đề 

cương tuyên truyền để phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình 

thức phù hợp.  

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật Đề cương tuyên truyền lên 

Trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình.  

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 

XV do Ban Tuyên giáo Trung ương và  Văn phòng Quốc hội soạn thảo biên soạn) 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công 

tác truyền thông./ 

Nơi nhận:           KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để biết);  

- Lưu: VT, TTBCXB, Yến. 

 

 

 

                            Dương Tự  
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