UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 216/STTTT-TTBCXB

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 5 năm 2018

V/v thực hiện Kế hoạch số 89/KHUBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh

Kính gửi:
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Báo Văn nghệ;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính Phủ
và Chương trình hành động số 62-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về
thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh xây
dựng phóng sự, bản tin, chuyên trang, chuyên mục… tuyên truyền chủ trương
của Đảng về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu; pháp luật của Nhà nước và hiệu quả
kinh tế - xã hội mang lại đối với việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính
và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.
Phòng Văn hóa và Thông tin định hướng nội dung và chỉ đạo việc thông
tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã.
Đề nghị Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp cung cấp
các phóng sự, các video clip, các tài liệu… tuyên truyền rộng rãi nhằm tạo sự
đồng thuận của xã hội, các ngành, các cấp, các đơn vị công lập để Sở Thông tin
và Truyền thông tuyên truyền lên màn hình điện tử.
Đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- GĐ & PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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