
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 
 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền 

thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, 

đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước cho thanh niên tỉnh  

Bình Phước giai đoạn 2019-2020 

               Bình Phước, ngày     tháng 9 năm 2019 

     

  Kính gửi:  

         - Sở Nội vụ;  

         - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

         - Sở Tài chính; 

         - Tỉnh đoàn; 

         - Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

      - UBND các các huyện, thị xã, thành phố. 

       

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án “Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020”. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyên truyền 

thực hiện Đề án “Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020”. Đề nghị các 

cơ quan, đơn vị có liên quan góp ý kiến về các nội dung được giao thực hiện tại dự 

thảo Kế hoạch để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, hoàn chỉnh và trình 

UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

Văn bản góp ý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/9/2019 

để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời gửi file mềm theo 

địa chỉ Email: ttbcxb.stttt@binhphuoc.gov.vn.  

Sau thời hạn trên, nếu cơ quan, đơn vị nào không gửi văn bản góp ý xem 

như thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch. 

Trân trọng./ 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở;  

- Lưu: VT, TTBCXB.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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