
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

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 thông tin, tuyên truyền các Quy định, 

Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XIII). 

   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 3 năm 2022 

                         

  Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành; 

 - Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; 

   - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

    

 Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 21/3/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 

trị.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền các Quy định, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XIII), như sau: 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tăng cường các 

chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tin bài, kịp thời phản ánh các nội 

dung, hình thức học tập, quán triệt trên các kênh thông tin đại chúng, trang thông tin 

điện tử, mạng xã hội. Tăng lượng tin, bài tuyên truyền về Quy định, Kết luận Hội 

nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). 

- Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng tải các 

Quy định, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) 

trên các trang thông tin điện tử của đơn vị mình. Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, 

thị xã, thành phố chỉ đạo các Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền 

thanh cấp xã thực hiện tiếp và phát sóng các nội dung trên của Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh, biên tập và phát trên hệ thống thông tin cơ sở để thông tin, tuyên truyền 

đến người dân trên địa bàn. 

(Đính kèm Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 21/3/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy). 

Trân trọng./.  

 Nơi nhận:                   KT. GIÁM ĐỐC 

 - Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC           
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- GĐ Sở; 

- Lưu: VT, P. TTBCXB. 

 

 

 

                Trương Hữu Chiến  
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