
         Kính gửi:  

 - Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh; 

- Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú tại Cao Bằng; 

- Các Tạp chí, Đặc san, Bản tin; Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và căn cứ các văn bản của 

các sở, ban, ngành liên quan về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên 

truyền thiết yếu, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông; UBND 

các huyện, thành phố phối hợp, chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác 

tuyên truyền sau: 

1. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV theo Đề cương 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi tại Công văn số 728-CV/BTGTU ngày 08/7/2022; 

tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2022), biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo 

Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 4/77/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế 

hoạch số 1739/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh. 

2. Tăng cường truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (Công 

văn số 3465/BYT-TT-KT ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế); tuyên truyền công tác 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Kế hoạch số 1749/KH-UBND ngày 

07/7/2022 của UBND về Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và 

chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo 

Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ); tuyên 

truyền các nội dung đột phát về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững năm 2022 

(Kế hoạch số 1792/KH-TBDLDV ngày 11/7/2022 của Tiểu ban thực hiện nội 

dung đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ bền vững giai đoạn 2021 - 2025). 

3. Tuyên truyền, triển khai giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 (Công văn số 1475/TTTQ-BTT 

ngày 4/7/2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Thể lệ số 

02/TL-BTC ngày 04/6/2022 của Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, 

chống tham nhũng tiêu cực); triển khai Cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc 
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biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022 (Công văn số 688-CV/ĐUK 

ngày 07/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan doanh nghiệp); Về triển khai 

thực hiện công tác đặc xá năm 2022 (Công văn số 1748/UBND-NC ngày 

07/7/2022).  

Căn cứ các nội dung, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện theo 

hướng thiết thực, hiệu quả. 

(Các văn bản kèm theo được đăng tải trong mục “Thông báo, hướng 

dẫn” trên Trang thông tin điện tử của Sở TT&TT tại địa chỉ 

https://sotttt.caobang.gov.vn)./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh;                            (b/c) 

- Giám đốc; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Chung 
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