
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

Số:         /UBND-TTVHTT 
Về việc đôn đốc phối hợp trong 

công tác thông tin, tuyên truyền 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trùng Khánh, ngày      tháng 5 năm 2020 

              

         Kính gửi:  

                       - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

   - Các cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc tỉnh; 

   - Các đơn vị lực lượng vũ trang; 

                              - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                             (Gọi chung là các đơn vị) 

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn diễn ra của địa phương, 

của đơn vị có tính chất tuyên truyền phổ rộng trên địa bàn huyện, tỉnh qua các kênh 

thông tin đại chúng và Trang Thông tin điện tử huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị 

các đơn vị phối hợp thực hiện tốt nội dung như sau: 

1. Khi có các sự kiện, nội dung, chương trình cần tuyên truyền diễn ra tại đơn vị, 

địa phương cơ sở trên các kênh thông tin đại chúng. Đề nghị các đơn vị liên hệ hoặc 

gửi Thông báo, Giấy mời, Kế hoạch, Chương trình...về Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông huyện trước khi diễn ra sự kiện (01 ngày hoặc chậm nhất là 1/2 ngày) để Trung 

tâm Văn hóa và Truyền thông phối hợp cử tuyên truyền viên, phóng viên, kỹ thuật viên 

quay phim đến tác nghiệp, sản xuất chương trình tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị hoặc 

nơi diễn ra sự kiện. 

2. Các đơn vị gửi nội dung qua Hệ thống QLVBĐH (VNPT-iOfice 4.0) hoặc 

qua email: trungtamvanhoavatruyenthongtk@gmail.com. 

3. Số điện thoại liên hệ: 0911020368 (Ông Nông Ngọc Tân, Giám đốc Trung 

tâm VH-TT) hoặc 0941020368 (Ông Bế Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT) 

để được phối hợp thực hiện. 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực 

hiện đạt hiệu quả./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTVH&TT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đàm Văn Vũ 
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