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

Số: 3^;Í^A^P-VHXH
V/v thông tin, tuyên truyền

theo chỉ đạo của tỉnh

Phú Quốc, ngày 0? tháng 02 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.

ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 145/STTTT-TTBCBC
ngày 06/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc thông
tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh (có Công vãn 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, cổng 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 Úy 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^l^

CHẢNH VÃN PHÒNG

Nguyễn Thị Kim Loan



Cơ qụan: Sở Thông tin
Truyền thông
Thơi gian ký: 06.02.20Ĩ
15:17:57+07:00

UBND TỈNH KIÊN GIANG
Sỏ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG

Số: \'^'S/STTTT-ITBCBC
V/v thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo

của tỉnh

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

Kiên Giang, ngày 06 tháng 02 nâm 2023

Kính gửi:
- Báo Kiên Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- ủy ban nhân dân các huyện, thảnh phố.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh Kiên Giang về công tác thông tin,
tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát
thanh và Truyền hình Kiên Giang, cổng Thông tin điện tử tỉnh, Thường trực úy
ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện một
số nội dung như sau:

1. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tuyên truyền, phố biến rộng rãi
Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa
bàn tỉnh Kiên Giang (kèm theo Kế hoạch sổ 04/KH-UBND ngày 09/01/2023 của
Uv ban nhân dán tỉnh).

2. Tăng thời lượng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thường kỳ tuyên
truyền về các vấn đề đạo đức xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ; phố biến giáo
dục pháp ỉuật cho phụ nữ; về vai trò của phụ nữ trong giáo dục đạo đức xà hội và
gia đình (kèm theo Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 31/01/2023 của Ban Chỉ đạo Đe
án 938).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Kiên Giang, cổng Thông tin điện tử tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố thực hiện tốt nội đung nêu trên./,

Nơi nhận:
- Nhir Irèii;
- Liru: VT; 'ÍTBCBC.

THUVÍN ĨKOK';

Lê Thị Pha Ca
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