
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 
Số:         /UBND-VHTT 

     V/v thực hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền thiết yếu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày      tháng 3 năm 2023 

  
Kính gửi: 

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

          - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 212/STTTT-TTBCXB, ngày 02 tháng 3 năm 2023 

của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng về việc thực hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền thiết yếu. 

 Để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, đúng quy 

định, UBND huyện Trùng Khánh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số 

nội dung công tác tuyên truyền sau: 

 1. Các cơ quan báo chí nghiên cứu triển khai ứng dung, khai thác công 

nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí theo bộ tài liệu hướng dẫn của Bộ Thông 

tin và Truyền thông. Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 

18/01/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tuyên truyền 

công tác xây dựng à phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước 

Cao Bằng theo Kế hoạch số 354/KH-UBND và Kế hoạch số 355/KH-UBND 

ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển Công viên địa chất 

toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2023 và giai đoạn 2023-2026. 

 2. Thực hiện Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng năm 2023, Hướng 

dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 07/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; công tác 

văn hóa văn nghệ năm 2023 (Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 07/02/2023); 

công tác khoa giáo năm 2023 và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2023 tỉnh Cao Bằng theo Hướng dẫn số 57-

HD/BTGTU, Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 10/02/2023 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt 

Nam” (1943-2023) theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 07/02/2023 của 

Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy. 

 3. Thông tin, phổ biến rộng rãi về Thông báo danh sách Văn phòng đại 

diện, phóng viên thường trú, phóng viên chuyên trách theo dõi địa bàn các cơ 

quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh . 

(Các văn bản kèm theo được đính kèm công văn này).  
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 Trên đây là ý kiến của UBND huyện Trùng Khánh, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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