UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-KGVX

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

V/v nâng chất lượng, tăng số
lượng tin, bài, chương trình
phát thanh, truyền hình

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền
hình Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 3220/BTTTT-KHTC ngày 23/8/2021 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn
hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền
thanh xã, phường, trị trấn nâng cao chất lượng thông tin, tăng số lượng tin bài, thời
lượng chương trình phát thanh, truyền hình sản xuất mới phục vụ nhiệm vụ chính
trị, thông tin thiết yếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và
Truyền thông tại Công văn nêu trên.
2. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng Thông tin
điện tử tỉnh có kế hoạch tăng thời lượng chương trình, trang tin, bài viết đáp ứng được
yêu cầu về số lượng (tăng 20% số lượng tin, bài, thời lượng chương trình phát thanh,
truyền hình) chất lượng thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị nêu trên.
3. Để đảm bảo điều kiện cho các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình triển
khai thực hiện tăng số lượng, nâng cao chất lượng tin, bài, chương trình phát thanh,
truyền hình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày
31/3/2021), Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng
Nam, Báo Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, dự
toán kinh phí cụ thể gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
bố trí dự toán kế hoạch hằng năm, kể từ năm 2022 để thực hiện./.
(Công văn số 3220/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin - Truyền thông được gửi liên thông)
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;
- CVP; PCVP phụ trách KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.
G:\Dropbox\CÔNG-2021\CV\27.8-CV gửi STTTT-3220.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu

