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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 08 tháng 4 năm 2019

V/v thông tin, tuyên truyền thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 90/TTCS-VP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Cục
Thông tin cơ sở về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 2019;
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:
- Các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về tình hình và
kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước và của địa phương; các nội dung tại Công văn số 90/TTCS-VP của Cục
Thông tin cơ sở.
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị, thành phố tham mưu Ủy ban
nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phát triển
kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn; chỉ đạo và cung cấp thông tin, tài liệu
tuyên truyền cho hệ thống truyền thanh cơ sở thông tin, tuyên truyền đến cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
- Đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của
các Sở, ngành tỉnh đăng tải nội dung các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung
ương, Chính phủ và của cấp ủy, chính quyền địa phương về triển khai thực hiện
các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.
- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin về tình hình phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương tại Hội nghị báo cáo viên định kỳ và chỉ
đạo, hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở tổ chức hoạt
động tuyên truyền miệng theo chuyên đề về nội dung này.
(xem Công văn số 90/TTCS-VP tại mục văn bản điều hành mới của
website: http://www.stttt.dongthap.gov.vn).

Đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và
báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 01/12/2019 để Sở Thông tin và Truyền
thông báo cáo Cục Thông tin cơ sở theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TTCS;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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