
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 11 tháng 10 năm 2021 
   

V/v giới thiệu Trang thông tin điện tử của 

Tiểu ban Vận động và huy động xã hội 

  

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 

                

 

Thực hiện Công văn số 9714/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai Công văn số 797-CV/TU ngày 23/9/2021 của 

Tỉnh ủy Khánh Hòa; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa 

phương, cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện các nội dung như 

sau: 

1. Tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận 

động và huy động xã hội, địa chỉ: http://vandongxahoi.mattran.org.vn/ đến cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân 

trên địa bàn tỉnh và trên các ấn phẩm, bản tin do các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện. 

2. Đăng tải banner và dẫn đường link đến Trang thông tin điện tử của Tiểu 

ban Vận động và huy động xã hội, trên cổng/trang thông tin điện tử do các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thiết lập (kèm theo maket banner). 

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh: 

- Tăng cường tin, bài tuyên truyền về Trang thông tin điện tử Tiểu ban 

Vận động và huy động xã hội; đồng thời, đăng tải toàn văn Thư kêu gọi vận 

động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xem nội dung văn bản tại địa chỉ: 

http://mattran.org.vn/hoat-dong/chu-tich-do-van-chien-keu-goi-va-phat-

dong-tiep-tuc-van-dong-toan-dan-doan-ket-ra-suc-phong-chong-dich-covid19-

39969.html.  

- Thông tin các hoạt động thường xuyên của Tiểu ban Vận động và huy 

động xã hội; mục đích, ý nghĩa của việc vận động và huy động nguồn lực cùng 

chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo hỗ trợ người 

dân, góp phần tạo sự quan tâm, tích cực hưởng ứng và tham gia của cộng đồng. 

http://vandongxahoi.mattran.org.vn/
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa 

phương, cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách gửi công văn 

I. Các Sở, ban, ngành của tỉnh: VBĐT  
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II. Các đoàn thể của tỉnh 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh: VBĐT  

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: VBĐT  

3. Tỉnh đoàn: VBĐT  

4. Hội Nông dân tỉnh: 02 Ngô Quyền, Nha Trang 

5. Hội Cựu chiến binh tỉnh: 15A Yersin, Nha Trang 

III. UBND các huyện, TX, TP: VBĐT 

IV. Các cơ quan báo chí của tỉnh 

1. Báo Khánh Hòa: VBĐT (qua email: vanthu.bkh@gmail.com) 

2. Đài PTTH Khánh Hòa: VBĐT 

 

mailto:vanthu.bkh@gmail.com
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