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Quảng Nam, ngày  06 tháng 9 năm 2019 

 

  

Kính gửi:  

                                       -  Báo Quảng Nam; 

                                       - Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. 

 

Căn cứ công văn số 115/VPTT ngày 7/8/2019 của Văn phòng thường trực Ban 

chỉ huy PCTT&TTCN tỉnh Quảng Nam về Kết nối và chia sẽ các trang thông tin 

trênFacebook của Tổng cục Phòng chống thiên tai và Ban chỉ huy PCTT&TTCN tỉnh 

Quảng Nam; 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo cho các đơn vị thông tin trên 

Facebook của Tổng cục Phòng chống thiên tai và Ban chỉ huy PCTT&TTCN tỉnh 

Quảng Nam tại các địa chỉ như sau: 

- Trang “Thông tin phòng chống thiên tai” của Tổng cục phòng chống thiên tại 

địa chỉ: https://www.facebook.com/phongchongthientaivn/; 

- Trang “Quảng Nam - Thông tin phòng chống thiên tai” của Ban chỉ huy 

PCTT&TTCN tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: https://www.facebook.com/Quảng-Nam-

Thông-tin-phòng-chống-thiên-tai/2250616428333743; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị chỉ đạo công tác tuyên truyền, 

phổ biến về trang thông tin trên Facebook của Tổng cục Phòng chống thiên tai và Ban 

chỉ huy PCTT&TTCN tỉnh Quảng Nam trên các phương tiện truyền thông của đơn vị, 

thực hiện phổ biến đến các bộ phận chuyên môn có liên quan kết nối để nắm thông tin, 

chia sẻ nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các trang thông tin trên Facebook của 

Tổng cục Phòng chống thiên tai và Ban chỉ huy PCTT&TTCN tỉnh Quảng Nam. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, thực hiện. 

(Tài liệu hướng dẫn thiết lập và kết nối được đăng tải trên Website của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại địa chỉ: 

http://phongchongthientaivn.mard.gov.vn/Pages/huong-dan-thiet-lap-va-ket-noi-

trang-facebook.aspx) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ huy PCTT&TTCN tỉnh Quảng Nam 

(t/dõi); 

- Lưu: VT, P.BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Phạm Thị Ngọc Quyên 
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