ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

Số: 1138 /UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2022

V/v đẩy mạnh các hoạt động
tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa
những thành tựu sau 30 năm
tái lập tỉnh Ninh Thuận.

Kính gửi:
- Báo Ninh Thuận;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2249CV/TU ngày 16/3/2022 và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
-CV/BCS ngày 21 tháng 3 năm 2022 về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền, nêu bật ý nghĩa những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận (gửi
kèm các văn bản),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên, đề nghị Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên mục “CHÀO
MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH” trên Báo Ninh Thuận, kênh phát
thanh, truyền hình của Ninh Thuận và Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời, Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp Báo Ninh Thuận lập Group mạng
xã hội với các sở, ban, ngành, địa phương để kịp thời chia sẻ phóng sự, bài viết,
video, hình ảnh liên quan ngay khi phát hành.
2. Giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
mở chuyên mục “CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH” trên tại
website của các sở, ngành, đơn vị ... với nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của
Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản nêu trên.
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị việc mở
chuyên mục và thường xuyên rà soát, kiểm duyệt nội dung đăng tải đảm bảo đúng
nội dung định hướng, đúng quy định; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- VPUB: LĐ, các Phòng ban;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

Nguyễn Long Biên

