UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 479 /STTTT-TTBCXB
V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 11

tháng 5 năm 2022

quảng bá các hoạt động tại Lễ hội Sen
Đồng Tháp lần thứ I năm 2022

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trong tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm
2022; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:
1. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tạo banner
và thường xuyên thông tin về: công tác chuẩn bị, kết quả thực hiện nhiệm vụ được
giao, chương trình Lễ hội, chương trình đêm khai mạc (truyền hình trực tiếp trên
sóng VTV9 và Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp), thời gian diễn ra các
hoạt động, chuỗi sự kiện tại Lễ hội Sen Đồng Tháp trên Cổng/Trang thông tin
điện tử và các trang mạng xã hội (Fanpage, Youtube, Zalo,...) của cơ quan, địa
phương.
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống truyền thanh và thông
tin cơ sở tăng dần tần suất, thời lượng thông tin, tuyên truyền về các nội dung trên
để nhân dân biết, theo dõi và tham quan Lễ hội.
3. Các cơ quan báo chí: tăng dần tần suất và thời lượng, số lượng tin, bài,
phóng sự,... tuyên truyền về Lễ hội Sen với hình thức phù hợp trên các nền tảng
đa phương tiện sẵn có (phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, các trang mạng
xã hội,...).
4. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh tạo và thường
xuyên cập nhật thông tin trong Chuyên trang về Lễ hội Sen trên Cổng thông tin
điện tử tỉnh.
Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ & PGĐ Sở;
- P.VH&TT huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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Nguyễn Thành Giang

