
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VX 

 V/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 

của Thủ tướng Chính phủ 

Lai Châu, ngày         tháng 10 năm 2020 

                                           

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3890/BTTTT-TTĐN ngày 

08/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác 

thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa 

bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển (sao gửi kèm theo); 

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu UBND 

tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ giao tại Quyết định số 1191/QĐ-TTg 

ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông tại Công văn số 3890/BTTTT-TTĐN ngày 08/10/2020. 

2. Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức 

phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý bằng hình 

thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ tại Quyết định trong hoạt 

động thông tin đối ngoại tại địa phương, đơn vị. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh: U; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VPUBND tỉnh: V, CB; 

- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

          

 

 

Tống Thanh Hải 
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