
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2017

V/v tăng cường tuyên truyền các nội dung
tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 382/BTTTT-CBC ngày 10/02/2017 của Bộ Thông

tin và Truyền thông về việc triển khai công tác thực hiện các nội dung tại kỳ họp

thứ II Quốc hội khóa XIV;

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; Đài

Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền

các nội dung tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV theo Công văn số

382/BTTTT-CBC ngày 10/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và hướng

dẫn của Sở tại Công văn số 35/STTTT-TTBCXB ngày 06/01/2017; báo cáo kết

quả thực hiện về Sở qua địa chỉ email: bcxb.stttt@khanhhoa.gov.vn trước ngày

01/4/2017 để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Đính kèm Công văn số 382/BTTTT-CBC ngày 10/02/2017 của Bộ Thông

tin và Truyền thông)./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (Đài TT-TH các huyện,
TX, TP gửi VB điện tử);
- Cục Báo chí - Bộ TT&TT (b/c);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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