
UBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VAN PHONG HĐND VÃ UBND

Số: /VP-VHXH

V/v tuyên truyền về tình hữu
nghị nhân dân các dân tộc

biên giới năm 2022

Độc !ập - Tự do - Hạnh pliủc

Phú Quốc, ngày Ấ)^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.

ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 60/STTTT-TTBCBC
ngàỵ 12/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tuyên
truyền về tình hữu nghị nhân dân các dân tộc biên giới năm 2022 (có Công văn gửi
kèm theo).

Phó Chủ tịch Úy 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, Thế 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, đế thực hiện./.

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

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Kim Loan



UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG

Số: ỄO /STri''í'-TTBCBC
V/v tuyên truyền về tình hCai nghị

nhân dân các dân tộc biên giới năm 2022.

và Tĩuyền thông
Thời giaiĩký:^
13.01:2023 Km
+07:00

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

Kiên Giang, ngày4Xthảng Oỉ năm 2023

00

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

Căn cứ Công vàn số 2331/ƯBDT-TT ngày 28/12/2022 của ủy ban Dân tộc về
việc tuyên truyền về tình hữu nghị nhân dân các dân tộc biên giới năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 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 tiếp nhận các tiểu phẩm audio spot (file âm
thanh) tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số của địa phương đế tuyên truyền giáo dục,
củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt
Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, cổng
Thông tin điện tử, đường link nhận tiểu phẩm:

https ://drỉve. google. com/dríve/foỉders/lIQKK32R-oh GóuXA rGcỵBHA Z5T6 OkR 2 Or

Kèm theo Công văn số 233Ị/UBDT-TT rìgày 28/ỉ2/2022 của ủy ban Dân tộc.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 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./.

N(yt nhậu:
- Như Irèn;
- Trung tâiii Văn hoá, Tliể thao và Truvền thanh

các huyện, thànli phổ:
- Lưu: VT; TTBCBC.

.í Oi/T;:

Lê Thi F D ,



UỶ BAN DÂN TỘC

Số;^i|^TJBDT-TT
, V/v tuyên truyền về tìiih hũn nghị lứiân

dân các dâii tộc biên giới nàin 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2022

. . AAtị Í Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
.  Thông tin và Tmyền tíiông; Văii hoá, Thể thao và Du0  £)ài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố vùng DTTS.

^  ' Thực hịện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05 tíiáng 8 năm 2020 của Thủ
tu"óiig Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nliiệni vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng
lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên
giói hòa bìiili, hữu ngliị, họp tác và phát triển, ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo phối hơp
sản xuất các tiểu phẩm audio spot (file âm thanli) tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số
(Mông, Thái, Ê Đê, Gia Rai, Klimer) với nội dung tuyên truyền giáo dục, củng cố
tăng cường tình hũn nghị của cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt
Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.

ủy ban Dân tộc đề nghị cơ quan công tác dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du ỉịch, Đài Phát thanh và Truyền hình
tiếp nhận đường link và file mềm các tiểu phẩm audio spot:
0ĩttps://drỉve.2oo2Ỉe.coĩ7í/drive/foỉders/lIOKK32RohG6uXArGcvBHAZ5T60kR
20r) để tổ chức tuyên tmyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, cổng thông
tin điện tử. Đối với các 'địa phương không có các dân tộc Mông, Thái, Ê Đê, Gia
Rai, Khmer thì phát bằng tiếng Việt. Đồng thời, ngoài các thứ tiếng DTTS trong
đường link và file mềm gửi kèm, có thể bĩên tập dịch ra các ửiứ tiếng DTTS trên
địa bàii để tuyên tmyền phù hợp, hiệu quả.

ủy ban Dân tộc rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét cho các tiểu phâm
audio spot tuyên tmyền bằng tiếng dân tộc thiểu số để tổ chức triển khai thực hiện
quả hơn trong thời gian tói.

Đầu inốỉ liên hệ: Đ/c Trưong Ouỳnh Trang, Chuyên viên Vụ Tuyên truyền;
ĐT: 0915 24.5885.

Trân trọng!
Noi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưỏng, CNƯBDT (để b/c);
- TT, PCN Ý Vinh Tơr (để b/c);
- Báo Dân tộc và Phát triển;
- Cổng TTĐT ƯBDT;
- Lưu: VT, Vụ TT. so

TL. Bộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ^TRỪỞNG VỤ TUYÊN TRUYỀN

■Hoàng Thị Lê
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