ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5060 /UBND-KT
V/v tuyên truyền Lễ tuyên dương
người có uy tín, nhân sĩ trí thức
và doanh nhân tiêu biểu dân tộc
thiểu số toàn quốc năm 2017

HỎA TỐC

Bình Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2017

Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông.
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình;
- Báo Bình Thuận.

Ngày 11 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận Kế hoạch số
1365/KH-UBDT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc về việc tuyên
truyền Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu
dân tộc thiểu số toàn quốc lần thức nhất năm 2017 (gửi bản scan kèm theo). Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình
Bình Thuận, Báo Bình Thuận thực hiện tuyên truyền, thông tin kịp thời về lễ
tuyên dương và các tấm gương xuất sắc tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên các
phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của tỉnh.
2. Giao Ban Dân tộc tỉnh cung cấp thông tin về chương trình lễ tuyên
dương và các tập thể, cá nhân điển hình của địa phương cho các cơ quan báo,
đài địa phương để tuyên truyền./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh Phạm Văn Nam;
- Lưu: VT, TTTT, KT.Thường.
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