
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /STTTT-TTBCXB Đắk Lắk, ngày       tháng  02 năm 2020 
V/v tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2020  

  

Kính gửi:   

 - Các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí địa phương; 

- Văn phòng đại diện; Phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT tỉnh; 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 

512/KH-UBND ngày 16/01/2020 về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 1628-CV/BTGTU ngày 11/02/2020 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2020; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tập trung thông tin, tuyên truyền các nội dung có liên quan được nêu tại 

Kế hoạch số 512/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh về việc tuyên 

truyền, quảng bá ASEAN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua các hoạt động đối 

ngoại của các cơ quan, đơn vị để các nước và bạn bè trên thế giới hiểu rõ những 

thành tựu đạt được của Việt Nam nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong 

quá trình hội nhập; những đóng góp tích cực của tỉnh trong việc góp phần nâng 

cao uy tín của Việt Nam trong ASEAN. 

3. Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài 

Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương 

triển khai tổ chức tuyên truyền bằng một hoặc nhiều các loại hình như: trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở; cổ động trực quan; tuyên truyền miệng… về các nội 

dung nêu trên. 

4. Về chế độ báo cáo kết quả thực hiện: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông 

(qua Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản), số 08 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn 

Ma Thuột, đồng thời file mềm Báo cáo gửi về địa chỉ email: 

phongbaochi@tttt.daklak.gov.vn trước ngày 25/11/2020 để Sở tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh đúng thời gian quy định. 
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5. Về nội dung tuyên truyền: Có gửi kèm Kế hoạch số 512/KH-UBND ngày 

16/01/2020 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tại Cổng Thông tin ASEAN Việt Nam 

(http://www.aseanvietnam.vn) để tuyên truyền. 

Nhận được Công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT TT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Phòng: KGVX - VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

   Nguyễn Ngọc Tý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aseanvietnam.vn/

		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-14T06:48:18+0700
	ĐẮK LẮK
	Nguyễn Ngọc Tý<tynn@tttt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-14T10:59:07+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-14T10:59:19+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-14T11:01:17+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-14T11:01:26+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




