
UBND TỈNH TRÀ VINH 
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 Phổ biến Quyết định số 40/QĐ-UBND 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

                             Kính gửi:  

 

 

- Báo Trà Vinh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

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

- Trung tâm Văn hóa, Thông  tin và Thể thao các 
huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia 

trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
(đính kèm). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Trà Vinh; Đài Phát thanh và 
Truyền hình Trà Vinh; Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông  

tin và Thể thao cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 
các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp; truyền 
thông về kinh nghiệm trong việc đưa hàng vào mạng phân phối nước ngoài; truyền 

thông xuất khẩu tới người mua hàng nước ngoài,… theo mục 7 phần II Kế hoạch. 
Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, các hoạt động, 

biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao nhằm thực hiện có hiệu quả Kế 
hoạch trên. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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