
ỦY 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 tăng cường vai trò, trách nhiệm 

của cơ quan chủ quản báo chí, 

người đứng đầu cơ quan báo chí 

Lai Châu, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh. 

- Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 5026/BTTTT-CBC ngày 18/12/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản 

báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí (Sao gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu tại 

Mục 1 Công văn số 5026/BTTTT-CBC ngày 18/12/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan báo chí của 

tỉnh, Văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh thực hiện tốt 

các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 5026/BTTTT-CBC 

ngày 18/12/2020. 

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí 

thường trú tại tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu tại Mục 2 

Công văn số 5026/BTTTT-CBC ngày 18/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông, Thủ trưởng các cơ quan báo chí của tỉnh, Văn phòng đại diện của các cơ 

quan báo chí thường trú tại tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      

- Như trên;  

- TT. UBND tỉnh (U); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh: V1, CB; 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Tống Thanh Hải 
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