UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số:

144

/STTTT-TTBCXB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày

24

tháng 02 năm 2017

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện
Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06 tháng
01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Bộ Chỉ huy Quân sự;
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 239/VP-KGVX ngày 16/01/2017 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc giao trách nhiệm cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp
với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết
định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và
Truyền thông kính gửi đến các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã,
thành phố dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách,
pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 để nghiên
cứu, góp ý trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo, có văn
bản gửi trực tiếp về Sở Thông tin và Truyền thông và qua email
lannt@stttt.binhthuan.gov.vn trước ngày 07/3/2017 để tổng hợp và trình UBND
tỉnh.
Trân trọng./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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