UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1160/STTTT-TTBCXB

Hải Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2021

V/v góp ý dự thảo Báo cáo hiện trạng và
đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng
hoạt động của hệ thống đài truyền thanh
cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ;
Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Hải Dương; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Thực hiện Thông báo số 112-TB/VPTU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy Hải
Dương về Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy (Trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì rà soát, đánh
giá và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống truyền
thanh cơ sở).
Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành khảo sát, tổng hợp kết quả của
các huyện thành phố, thị xã, xây dựng dự thảo Báo cáo hiện trạng và đề xuất giải
pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa
bàn tỉnh Hải Dương (gửi kèm Công văn này, đồng thời được đăng tải trong mục
Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ:
sotttt.haiduong.gov.vn).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia góp ý vào dự thảo Báo
cáo trên bằng văn bản, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông qua Phòng Thông tin Báo chí - Xuất bản (Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, thành
phố Hải Dương; Điện thoại: (0220)3.897.357); bản mềm gửi về địa chỉ Email:
hoannt.tttt@gmail.com trước thứ Sáu, ngày 22/10/2021 để Sở tổng hợp, hoàn
thiện dự thảo, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý IV năm 2021.
Quá thời hạn trên, nếu các cơ quan, đơn vị không tham gia góp ý và không
có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý với nội dung của dự thảo Báo cáo./.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Minh Hùng, PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VHTT, Đài Phát thanh cấp huyện;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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