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TỈNH NINH THUẬN 
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 202 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án “Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận 

 giai đoạn 2021-2025” 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;  

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 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; 

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí 

phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong 

hoạt động báo chí, truyền thông; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Căn cứ Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 07/12/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Căn cứ Thông báo số 92-TB/VPTU ngày 29/6/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về 

kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc về công 

tác lãnh đạo, quản lý báo chí; 

Căn cứ Công văn số 1749-CV/TU ngày 16/11/2021 của Thường trực Tỉnh ủy 

về Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 3743/TTr-

STTTT ngày 24/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025”. 

https://drive.google.com/file/d/0B4j1t8Q4G7URVDlrNXJjRzBVaGc/view?usp=sharing
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-2017-nd-cp-phat-ngon-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-320096.aspx
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Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, 

địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh; văn phòng đại diện, phóng viên thường 

trú đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển 

khai, thực hiện có hiệu quả Đề án này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền 

thông, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ TT và TT; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn;                                          

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu VT, VXNV.  ĐNĐ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Long Biên 
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