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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tuyên truyền các hoạt động mừng
Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Kính gửi:
- Các cơ quan Báo chí trong tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân
Mậu Tuất năm 2018 gắn với kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân
Mậu Thân năm 1968;
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh,
Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thông
tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với chủ trương thúc
đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm bình ổn giá cả thị trường, an toàn vệ sinh
thực phẩm; cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ, thả đèn trời, bảo
đảm an toàn giao thông trong dịp Tết; tuyên truyền về thành tựu kinh tế - xã hội
của tỉnh qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh.
(Xem Kế hoạch tại địa chỉ http://www.stttt.dongthap.gov.vn/ mục văn bản
chỉ đạo điều hành)
Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở VH, TT&DL;
- GĐ & PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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