
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:      /STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2020 
   

V/v tuyên truyền Cuộc thi sáng tạo ICT năm 2020 

dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

  

 

 

               Kính gửi: 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; 

- 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. 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-BCĐ ngày 20/01/2020 của Ban Chỉ đạo 

Cuộc thi sáng tạo ICT năm 2020 tổ chức Cuộc thi sáng tạo ICT năm 2020 dành 

cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến mục đích, đối tượng, nội dung Điều lệ và thời 

gian tổ chức vòng thi sơ khảo, chung khảo Cuộc thi sáng tạo ICT năm 2020 để 

các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham 

gia (kèm theo Điều lệ Cuộc thi sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, 

nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa). 

- Đưa tin, bài phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức và kết quả của Cuộc thi 

sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Trung tâm 

Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên 

truyền có hiệu quả các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Khánh Hòa, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Trường ĐH Thông tin liên lạc; 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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