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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số:
4792 /UBND-KGVX
V/v nhắn tin ủng hộ thực hiện
Chương trình giảm nghèo bền vững.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 4041/BTTTT-KHTC ngày 17/11/2016 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc nhắn tin ủng hộ thực hiện Chương trình giảm
nghèo bền vững (scan đính kèm);
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Đoàn thể tỉnh, Thủ
trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố đăng tải trên Trang thông tin điện tử của ngành và địa
phương mình nội dung Kế hoạch đợt vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo do
Trung ương phát động; đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn
viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình giảm
nghèo bền vững.
2. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa
bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, mục đích của đợt vận động nhắn tin
ủng hộ người nghèo do Trung ương phát động nêu trên.
Nội dung Video clip và trailer đợt vận động ủng hộ được đăng tải trên
Website của Bộ Thông tin và Truyền thông:
http://www.mic.gov.vn/Pages/Tintuc/133308/Trailer--Ca-nuoc-chung-tayvi-nguoi-ngheo---Khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-.html./.
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX, Việt.
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