
                  ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      TỈNH TRÀ VINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

                                                                                       Trà Vinh, ngày 02 tháng 4 năm 2021 

            Số:          /STTTT-TTBCXB 

     Về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu  

  Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng  

          nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 

 

           Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các  huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

        Ngày 01/4/2021 Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 

184/TTCS-TTTH ngày 30/3/2021 của Cục Thông tin Cơ sở về việc cung cấp tài 

liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 (đính kèm). 

Để thông tin kịp thời tới nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, Sở Thông tin 

và Truyền thông yêu cầu: 

 Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền và phát sóng theo nội dung 

Công văn số 184/TTCS-TTTH ngày 30/3/2021 của Cục Thông tin Cơ sở trên hệ 

thống Đài, Trạm truyền thanh để thông tin tới nhân dân.  

Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục TTCS (thay báo cáo); 

-  BTG HU, TXU, Thành ủy (Phối hợp chỉ đạo); 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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