
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB Đắk Lắk, ngày       tháng  02  năm 2020 
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Thông tư 

số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020  

của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Báo Đắk Lắk; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TX, TP; 

- Đài TT-TH các các huyện, TX, TP. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1154/UBND-KGVX ngày 

17/02/2020 v/v triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: Báo Đắk 

Lắk; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm quản lý Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài TT-TH các huyện, TX, TP:  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xuất bản (Văn bản đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://mic.gov.vn) để các tổ chức, 

doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt, thực hiện.  

          Với nội dung trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quan 

tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các Phòng: TH, HCTC, KGVX – VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hiền 

 

 

http://mic.gov.vn/
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