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

Số: 47

/STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày11 tháng 01 năm 2022

V/v truyền thông file âm thanh
nội dung tiếp xúc cử tri

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Kế hoạch số
111/KH-TTHĐND ngày 23/12/2021 về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp 01 file âm
thanh do Hội đồng nhân dân tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc phối
hợp sản xuất với nội dung tiếp xúc cử tri đến thôn, tổ dân phố để cử tri nắm bắt, theo
dõi (gửi kèm theo văn bản này).
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai
đăng tải, tăng thời lượng, tần suất phát sóng file âm thanh nêu trên từ ngày
11/01/2022 đến hết ngày 14/01/2022.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố,
các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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