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Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

  

Sau khi xem xét Báo cáo số 2233/BC-STTTT ngày 31/10/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về phương án ký kết các chương trình phối hợp 

tuyên truyền với Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và một số cơ quan 

báo chí, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có 

ý kiến như sau:  

1. Công tác thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp 

phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, quốc phòng 

của tỉnh. Việc tăng cường công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, nhất là tăng 

cường hợp tác với các cơ quan báo chí trung ương nhằm quảng bá hình ảnh, giới 

thiệu thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến công chúng 

trong và ngoài nước, cải thiện năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội là rất cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát 

triển của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với 

các phương án đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo trên. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan nghiên cứu, dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về hợp tác truyền thông 

giữa UBND tỉnh Lạng Sơn với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân và 

một số cơ quan báo chí trung ương; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 

30/11/2021. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền 

thông, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT, VHTTDL; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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