ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1336 /UBND - VH&TT

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

V/v tăng cường phối hợp quản lý
quảng cáo và thực hiện tuyên truyền

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- UBND các xã, phường.
UBND thành phố Vĩnh Yên nhận được các văn bản của Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc như sau: Văn bản số 640/STTTT-TTBCXB ngày
22/4/2022 về việc tăng cường phối hợp quản lý quảng cáo thực phẩm bảo vệ
sức khỏe; Văn bản số 648/STTTT-TTBCXB ngày 25/4/2022 về việc đẩy mạnh
tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng)
lần thứ VII - năm 2022; Văn bản số 650/STTTT-TTBCXB ngày 25/4/2022 về
tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm ma túy; mua bán,
tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; “Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm” năm 2022; Văn bản số 660/STTTT-TTBCXB ngày
26/4/2022 về việc tuyên truyền các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn. (Có sao
gửi kèm theo). Về nội dung này Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân
chỉ đạo như sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã phường: Căn cứ chức
năng nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền nội dung các văn bản nêu trên của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, nhân dân được biết và thực hiện công tác tuyên truyền.
2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và
thể thao thành phố, UBND các xã, phường: Căn cứ nội dung chỉ đạo tại các văn
bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng chương trình
tuyên truyền; Dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp
trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Đài truyền thanh thành phố, Đài truyền
thanh các xã, phường và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác... tới đông đảo
các tầng lớp nhân dân biết và tham gia thực hiện.
Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TL. CHỦ TỊCH
- Như kính gửi;
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- CT, các PCT;
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, VH&TT.

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Đoàn Hồng Việt

