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Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam.
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng những kiến thức về biển, đảo Việt
Nam, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm, củng cố
niềm tin, tạo chuyển biến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, nhất
là ngư dân, nhân dân ven biển, lực lượng hoạt động trên biển về các vấn đề liên
quan đến biển đảo Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên
địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền về tiếp sóng chương trình phát thanh “Tìm
hiểu về biển, đảo Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài
Tiếng nói Việt Nam xây dựng, phát sóng trên kênh Thời sự - Đài Tiếng nói Việt
Nam (VOV1) từ 05 giờ 40 phút đến 05 giờ 50 phút ngày thứ bảy, phát lại lúc 05
giờ 40 phút đến 05 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần. File chương trình được đăng
tại trang webite: vov1.vov.vn, mục Kinh tế/ Mùa vàng, chương trình thứ 7 hàng
tuần.
(Văn bản số 1243-CV/BTGTU ngày 08/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Quảng Nam).
Đề nghị các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm
chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TTTH các huyện;
- Lãnh đạo sở, các phòng, trung tâm thuộc sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP, TTBCXB.
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