
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 Quyết định số 118/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh 

 

  

Kính gửi:   

 - Các cơ quan báo chí địa phương; 

- Trung tâm quản lý Cổng TTĐT tỉnh; 

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

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

 

 

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 118/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2020 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 

05/12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương; Trung tâm quản lý Cổng 

thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền 

hình các huyện, thị xã, thành phố: 

 Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác 

thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 của tỉnh và nội dung Chương trình hành động của UBND tỉnh nhằm tạo 

được sự đồng thuận cao và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực 

hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra. 

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

khẩn trương triển khai thực hiện và định kỳ (hàng tháng, quý và năm báo cáo kết 

quả thực hiện công tác tuyên truyền 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  

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

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

- Sở KH&ĐT (để biết); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các phòng: TH, KGVX-VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

  Nguyễn Ngọc Tý  

 

 

mailto:phongbaochi@tttt.daklak.gov.vn

		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-26T16:27:25+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)
	2020-02-26T16:57:38+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)
	2020-02-26T16:57:50+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)
	2020-02-26T16:58:26+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)
	2020-02-26T16:58:35+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




