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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v sử dụng tài liệu tuyên truyền
do Cục Thông tin cơ sở gửi về

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Truyền thanh cấp huyện.
Thực hiện Công văn số 785/TTCS-TT ngày 28/12/2017 về việc sử dụng
tài liệu tuyên truyền chính sách pháp luật về phát triển kinh tế kết hợp với quốc
phòng an ninh; Công văn số 794/TTCS-TT ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc
phát sóng Chương trình tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về phòng, chống
tác hại của thuốc lá;
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:
- Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai, sử dụng hiệu quả 02 bộ tài liệu
trên; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, Đài truyền thanh cấp xã sử dụng hai
bộ tài liệu trên để thông tin, tuyên truyền trên địa bàn cấp xã.
- Đài Truyền thanh cấp huyện triển khai, thực hiện việc tuyên truyền phổ
biến 02 bộ tài liệu trên; mỗi Đài cấp huyện phải xây dựng lịch phát sóng cụ thể
hàng tuần, tháng đối với hai nội dung trên, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông
để giám sát, kiểm tra; Hướng dẫn Đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền, phổ
biến 02 bộ tài liệu trên; Đối với Đài truyền thanh 02 huyện, thị xã biên giới phối
hợp với Đồn Biên phòng tuyên truyền 02 bộ tài liệu trên hệ thống truyền thanh
của Đồn Biên phòng.
- Nếu đơn vị nào chưa nhận được đĩa thì liên hệ trực tiếp với Cục Thông
tin cơ sở (bà Cao Thị Thanh Hà – số điện thoại: 0243.9750059/0912.299.755) để
được cấp.
- Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc thì liên
hệ với Phòng Thông tin, Báo chí – Xuất bản điện thoại số: 0277. 3877898 để
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TTCS (báo cáo);
- GĐ & PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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