
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 tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch  

số 141-KH/TU ngày 13/12/2019 của  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện  

Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 

của Bộ Chính trị 

 

                                         
 

               Kính gửi:  

          - Báo Đắk Lắk; 

          - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

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

                               - Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 10813/UBND-TH, ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 13/12/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của 

Bộ Chính trị; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

   - Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 

13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW 

ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh.  

 (Gửi kèm Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy). 

 - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách hợp tác đầu tư nước 

ngoài, công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn. 

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

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT (p/h); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Phòng TH-VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tý  
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