UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 321/STTTT-TTBCXB

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc mời dự Hội nghị
Giao ban Báo chí tháng 6/2018

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo TU; Ban Dân vận TU;
- Hội Nhà báo tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Đài PT&TH Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; Báo Văn nghệ;
- Cổng TTĐT tỉnh; Cơ quan Thường trú TTX Việt Nam;
- Công an Đồng Tháp; Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sờ Tư pháp;
- Phòng Khoa giáo Văn xã - Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng PA83 - Công an tỉnh Đồng Tháp;
- Phóng viên các báo: Nhân dân; VOV Cần Thơ;
Báo Đầu tư; Báo Sài Gòn Giải phóng tại ĐBSCL.
Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
của các cơ quan hành chính nhà nước; Công văn số 82/UBND-KGVX ngày
19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục chủ trì, tổ chức
Hội nghị Giao ban Báo chí định kỳ hàng tháng;
Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp kính mời đại diện lãnh đạo của
các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo của cơ quan, đơn vị
đến dự “Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 6/2018”.
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2018.
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông.
(Số 12, Trần Phú, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
- Nội dung chương trình: (Đính kèm trang 2).
Rất mong quý lãnh đạo sắp xếp đến tham dự./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ & PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Thông tin
và Truyền thông
Email:
stttt@dongthap.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Đồng Tháp
Thời gian ký: 27.06.2018
14:13:53 +07:00

Huỳnh Thanh Sơn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
“GIAO BAN BÁO CHÍ THÁNG 6/2018”
Ngày 05/7/2018
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Cơ quan
Sở Thông tin và Truyền
thông
Người Phát ngôn của
UBND Tỉnh/Chánh Văn
phòng Ủy ban nhân dân
Tỉnh

Nội dung công việc
Thời gian
- Tuyên bố lý do Hội nghị;
05 phút
- Giới thiệu đại biểu.
- Cung cấp những thông tin về tình
hình, chủ trương, chính sách mới;
10 phút
- Các hoạt động của UBND tỉnh
trong tháng 6/2018.
Cung cấp thông tin tình hình an
ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh;
15 phút
Công an Đồng Tháp
Vấn đề báo chí cần tập trung tuyên
truyền.
Cung cấp thông tin về các chính
sách dành cho gia đình thương binh,
Sở Lao động - Thương
liệt sĩ, người có công với cách mạng 10 phút
binh và Xã hội
nhân kỷ niệm Ngày Thương binh
Liệt sĩ 27/7.
Cung cấp các nội dung liên quan
đến Luật và quyền được tiếp cận
thông tin của công dân để các cơ
10 phút
Sở Tư pháp
quan báo chí tuyên truyền, phổ biến
trên phương tiện thông tin đại
chúng.
Thông tin diễn biến kỳ thi tốt
Sở Giáo dục và Đào tạo nghiệp phổ thông năm 2018 trên địa 10 phút
bàn tỉnh Đồng Tháp.
Thông tin tình hình tư tưởng, tâm
trạng và phong trào quần chúng;
10 phút
Ban Dân vận Tỉnh ủy
những vấn đề cần quan tâm tuyên
truyền.
Trao đổi, đề xuất về công tác quản
Các cơ quan dự Hội nghị lý hoạt động báo chí, yêu cầu cung 20 phút
cấp thông tin và nội dung liên quan.
Đánh giá, định hướng tuyên truyền;
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy những vấn đề quan trọng, nhạy cảm 20 phút
cần quan tâm.
Sở Thông tin và Truyền
Kết thúc Hội nghị.
5 phút
thông

