
UBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: /VP-VHXH

V/v thông tin, tuyên truyền
theo chỉ đạo của tỉnh

Phủ Quốc, ngày tháng 01 năm 2023

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.

ửy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 71/STTTT-TTBCBC
ngày 13/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc thông
tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh (có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Nghiệp có ý kiến chỉ
đạo như sau:

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thanh, cống thông tin điện tử thành phố tuyên truyền các nội dung theo đề nghị của
Sở Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đến các đơn vị biết, để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ. UBND thành phố
- LĐVP; đ/c Ly;
- Lưu: VT, vtkly.^

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Kim Loan



Cơ quan: Sờ Thông t
và Truyền thông
Thời gian ký: 14.01.r
08:59:50 +07:00

UBND rỈNI! KỈÊN GIANG
SỞ THỐNG TIN VẢ TRUYẺN TMỔNG

Số: 1 ^ /STI'Ĩ'T-1TBCBC
V/v thông tin, luyên truyền theo

chỉ đạo của ƯBND tỉiili

CỘNG HÒA XẢ HỢI CHỦ NGIỈĨA VÍỆT NAM
Dộc lập - Tự do - Hạnh pliiíc

Kiẽìi Giang, rìgàv/\3 thủnịi Oỉ năm 2023

Kính gửi:
- Báo Kiên Giíing;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kien Giang:
- ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Cống Thông tin điện tử lỉnh.

7'hực hiộn cấc ván bản chỉ đạo của UBND lỉnh về công tác thông tin. tuyên
truyền, Sở 'Hiône tin và rruyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Kiên Giang, cổng Thông lin điện tử lỉnh. Thường trực ửy ban nhân
dân các huyện, ihành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở một số nội dung như
sau:

1. Chủ động phối hợp với các Sở, naànỉi, địa phương thông tin. tuyên truyền,
côim khai minh bạch Ihôna tin về eiá để kiểm soát lạin phát; tuyên truyền ngăn
chặn nhữn^ thông lin thất thiệt, không đúng sụ thật gây hoang mang cho lìgười tiẽu
dùng, gây bất ồn thị Irườníi {Công vân số 53/UBND-KT ngày ỉ ỉ/01/2023 của
UBND tỉìih gửi kèm).

2. 'ĩhông tin, tuyên truyền về mục liỗu, nhiệm vụ và giải pháp, tình hình, kết
quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chươiig trình "Đẩy mạnh các hoạt độno học tập
suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp dến năm 2030" trên dịa
bàn tỉnh Kiên Giang; Iruvềii thông về ché độ, chính sách liên quan trực tiếp đến
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao độno (Ke hoạch so
06/KH-UBND ngày 10/01/2023 của VBND tỉnh gìn kèm).

3. ruyên truyền, nâng cao nhận ihức. kỳ năna cho cán bộ. doàii viên, thanh
niên, thiếu niên, nhi dồng khi iham gia các hoại độníì trên khônỉi gian mạng an
toàn, hiệu quả; thực hiện tốt Bộ quy tắc ứna xử trên mạng xã hội ban hành kèm
theo Quỵết định sổ 874/QĐ-BT'íTT ngày 17/6/202] của Bộ 'rrưởní^ Bộ Thôna tin
và ÌYuyền ihôna (Quyết định số 57/QĐ-UBND nĩ^àv ỉ0/0J/2023 của UBND tỉnh
gùi kèm).

Sờ Thôníi tin và Truvền IhônR clề nghị các cư quan, đơn vị. dịa phươriíi Iricn
khai cônơ lác thôn^ lin. tuvên Iruyền,/./^-
Nơì nltận:
- Như trên:
- TT VH1T&'rr các huyện. TP;
- Lini: VT, Tỉ BCBC.

ÍIẢM Đôc

ĨH0N6

Lê Tỉii Phà €í.
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