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                                         Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Văn phòng UBND tỉnh. 

        
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 357/TTr-STTTT ngày 02 

tháng 3 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan 

tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa 

giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu bố trí sắp xếp lịch để Thường trực UBND tỉnh 

nghe báo cáo về dự thảo Đề án trước ngày 20 tháng 3 năm 2021. 

- Về kinh phí thực hiện Đề án: Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối 

hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, căn cứ nhiệm vụ của công tác 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa để lập dự toán kinh phí đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả, đúng quy định (trong đó, nghiên cứu tham mưu kinh phí tổ chức 

các hoạt động gặp gỡ, làm việc với các cơ quan báo chí truyền thông để thực 

hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về tỉnh Thanh Hóa của Thường trực 

UBND tỉnh và cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí)./. 

  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VX (ngocnd). 

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

 Nguyễn Văn Chiến  
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