
                  ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      TỈNH TRÀ VINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

                                                                                       Trà Vinh, ngày 19 tháng 10 năm 2020 

            Số:          /STTTT-TTBCXB 

         Về việc phát sóng tiểu phẩm tuyên truyền 

 phòng, chống ma túy trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

 

           Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã và thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thị xã,          

thành phố. 

 

    Thực hiện Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Đề án “Tăng cường tuyên truyền phòng, 

chống tội phạm và phòng, chống ma túy, giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh; Ngày 11/5/2020 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 

678/KH-STTTT-TTBCXB về việc truyền thông phòng, chống tội phạm, phòng, 

chống ma túy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã ký hợp đồng với Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao huyện Càng Long để xây dựng kịch bản thông tin lưu động 

tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Hiện nay, Sở đã đăng tải file âm thanh tuyên 

truyền phòng, chống ma túy lên trang thông tin điện tử của Sở 

(https://stttt.travinh.gov.vn/1446/38995/72989/619175/thong-tin-tuyen-

truyen/chuong-trinh-phat-thanh-tuyen-truyen-ve-phong-chong-tac-hai-cua-ma-tuy). 

Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thị xã, thành phố truy cập vào địa chỉ 

nêu trên tải file chương trình phát thanh và  tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài, 

Trạm truyền thanh để thông tin tới nhân dân. 

Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân  
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