
UBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÓNG HĐND VÃ UBND

Số: 450 A^P-VHXH

V/v tuyên truyền các chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước về công tác dân tộc,
chính sách dân tộc đến đồng bào
vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Phủ Quốc, ngày A3 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 193/STTTT-TTBCBC
ngàỵ 10/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tuyên
truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác
dân tộc, chính sách dân tộc đến đồng bào vùng dân tộc thiếu số và miên núi (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 nhộn:
- Như trên:
- LĐ. UBND thành phố
- LĐVP; đ/c Ly;
- Lirii: VT, \tk\y.ỵỊ^
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UBND TỈNH KIÊN GIANG
Sỏ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG

Số: /1^J5/STTTT-TTBCBC
V/v tuyên truyền các chủ trươiig, chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân
tộc. chính sách dân tộc đến đồng bào vùng đân

lọc thiểu số và miền núi

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

Kiên Giang, ngày ÀO tháng 02 năm 2023

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

Căn cứ Công văn số 62/ƯBDT-TT ngày 13/01/2023 của ủy ban Dân tộc về
việc khai thác các tiểu phấm aiidio spot được sản xuất và thiết kế đường link đê
truy cập sử dụng làm tư liệu chung về truyền thông, tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang (Báo điện tử), 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 tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số của địa phương
(KhiTier) để tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đường link nhận
tiểu phẩm:

https://drive.googỉe.com/drive/u/l/folders/l u0kKQIW2uQLKWD5u_Kyuyj
xIjWowLm3d

Kèm theo Công văn sổ 62/UBDT-TTngày 13/01/2023 của ủy ban Dân tộc.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, liên hệ Sở Thông tin

và Truyền ứiông (qua Phòng Thông tin - Báo chí và Buii chính), điện thoại:
0918082929 gặp Đoàn Ngọc Linh.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang (Báo điện tử); 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;
- Lưu: VI; TTBCBC.
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