ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4180 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 11 tháng 9 năm 2019

V/v Đăng tải Thư Trung thu năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin
và Truyền thông;
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí
Phansipăng.
Căn cứ văn bản số 3863/LĐTBXH-TE ngày 09/9/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng tải Thư Trung thu; Thường trực UBND tỉnh
có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh, các
cơ quan xuất bản bản tin, hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống phát thanh
cơ sở... đăng tải, thông tin nội dung Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2019.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai chủ
động đăng tải, thông tin về nội dung Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2019
trong các chương trình, chuyên mục, chuyên trang, ấn phẩm, trang thông tin điện
tử của cơ quan, đơn vị.
Căn cứ ý kiến tại văn bản, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm theo Thư Trung thu năm 2019)
-

Nơi nhận:

-

- CT, PCT1;
- Như trên;
- CVP, PCVP1;
- Lưu: VT, TH1, TCHC, BBT, VX3,4.
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