UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Số: 218 /STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền phổ biến Luật; triển khai
thực hiện Nghị quyết số 87 của HĐND tỉnh
và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc);
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Phòng VH&TT các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp
thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số
87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh và hưởng ứng chiến dịch
Giờ Trái đất 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện chỉ đạo của UBND
tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan như sau:
1. Đối với các cơ quan, đơn vị
a) Tuyên truyền phổ biến các Luật
Đề nghị cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể; dành diện
tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền thực
hiện Hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại văn bản số 11/BTP-PBGDPLngày
02/01/2020 về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ
8, Quốc hội khóa XIV ; Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 26/02/2020 của
UBND tỉnh về phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội
khóa XIV.
b) Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND
Nội dung Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND
tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Văn bản số 1317/UBND-NN2

ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.
c) Tuyên truyền hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020
Nội dung tuyên truyền đề nghị bám sát Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày
19/3/2020 của UBND tỉnh; ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất 2020, góp phần
nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm ô nhiễm môi
trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các hình thức tuyên truyền phổ biến các Luật
được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; triển khai thực hiện Nghị
quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số
57/KH-UBND ngày 19/3/2020 đối với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản
này tới cơ quan, đơn vị, tổ chức và đông đảo tầng lớp nhân dân.
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;
- Cục Báo chí, Cục TTCS (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- UBND các huyện, thành phố (P/h);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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