
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  3007/UBND-KGVX Tuyên Quang, ngày  19 tháng  8  năm 2021 

V/v quán triệt, tuyên truyền những quan điểm, định 

hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản 

 

 

 

Theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 495-CV/BTGTU 
ngày 02/8/2021 về việc gửi tài liệu tuyên truyền (có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên 
truyền những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất 

bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, góp phần tích cực thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, theo nội dung đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn 
bản số 495-CV/BTGTU ngày 02/8/2021.  

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan theo dõi việc thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các 
nội dung nêu tại mục 1 Văn bản này với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định./.  

 

 

Nơi nhận:                
- Chủ tịch UBND tỉnh;              (báo cáo)            
- Các PCT UBND tỉnh;            
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 

Ngô Mạnh Hùng 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-08-19T18:35:10+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-08-19T18:35:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




