
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v xem xét đề xuất của Sở 

Thông tin và Truyền thông tại 

Báo cáo số 2514/BC-STTTT 

ngày 25/12/2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 2514/BC-STTTT ngày 25/12/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND 

ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền trên báo chí trung 

ương giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý không ban hành Kế hoạch riêng về thông tin, tuyên truyền 

trên báo chí trung ương. Việc thông tin, tuyên truyền trên báo chí trung ương 

được thống nhất thực hiện theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 26/5/2020 

của UBND tỉnh về triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động xây dựng nội dung hợp 

tác với các cơ quan báo chí trung ương trong Kế hoạch triển khai thực hiện Kế 

hoạch 88/KH-UBND của đơn vị; hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để phục vụ công tác 

tuyên truyền của tỉnh theo quy định. 

3. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố chủ động phối 

hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ 

quan báo chí, truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền của tỉnh theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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