
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 sao gửi tài liệu định hướng công tác 
tuyên truyền, đấu tranh phản bác về nhân 

quyền tháng 12/2022 

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. 

 

Ngày 23/12/2022 Công an tỉnh Trà Vinh có Công văn số 2540/CAT-PTM về 
việc sao gửi tài liệu định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác về nhân 

quyền tháng 12/2022 (đính kèm). 

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhân quyền trên địa bàn tỉnh thời 

gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông chuyển 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 tài liệu định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh 
phản bác về nhân quyền tháng 12/2022 của Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ, 

để nhằm phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh về nhân quyền trên 
địa bàn tỉnh. 

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 

 


		2023-01-04T17:43:31+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-05T14:10:49+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-05T14:10:57+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-05T14:11:14+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




