UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2902 /UBND-VX3

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 5

năm 2022

V/v tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu
về SEA Games 31

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc; Đài PTTH tỉnh;
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1467/BVHTTDL-VHCS
ngày 28/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v tăng cường công tác
tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
(SEA Games 31), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan
truyền thông và các đơn vị có liên quan, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về:
biểu tượng, linh vật và khẩu hiệu của SEA Games 31 (bộ nhận diện Đại hội);
lịch sử các kỳ SEA Games.
2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì,
phối hợp các sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị có liên quan hướng dẫn,
vận động doanh nghiệp chuyển đổi nội dung quảng cáo thương mại trên bảng,
biển, màn hình quảng cáo tại các vị trí trung tâm để thực hiện tuyên truyền,
quảng bá trước và trong thời gian diễn ra các hoạt động của SEA Games 31, góp
phần tạo nên sự thành công của Đại hội.
(Gửi kèm văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo nội dung
công văn này)./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Như kg;
- CV: VX3;
- VT (Hb).
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Nguyễn Tiến Hạnh

