
ƯBND THÀNH PHỔ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÃN PHONG HĐND VẢ ƯBND

Số: 44Ế, A^P-VHXH
V/v thông tin, tuyên truyền

theo chỉ đạo của tỉnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Quốc, ngày AẬ tháng 02 năm 2023

Kính gửi:
Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh;
- Cống thông tin điện tử thành phố.

ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 177/STTTT-TTBCBC
ngày 08/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc thông
tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh (có Công 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, 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 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,

KT. CHÁNH VÃN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

HOND

Ịiỉgô Thanh Xuân
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UBND TÌNH KIÊN GIANG
Sở THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG

Số: /STTTT-TTBCBC
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

Kĩên Gỉanẹ, ngàv (Ji tháng 02 năm 2023

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

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh Kiên Giang về cồng 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 ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện một
số nội dung như sau:

1 . Tuyên truyền nội dung của Kế hoạch số 18/KH-ƯBND ngày 02/02/2023
của Úy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về đối thoại với thanh niên tỉnh Kiên Giang
năm 2023 (kèm theo Kế hoạch số 18/KH-ƯBND ngày 02/02/2023).

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phản
ánh kịp thời các hoạt động của Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên
Giang năm 2023 (kèm theo Kế hoạch số 22/KH-ƯBND ngày 06/02/2023 của ủy
han nhân dán tỉnh Kiên Giang).

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 dung nêu trên././^

Nơi nhận:
- Như trên;
- l-Lru: VT: TTBCBC.
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