UBND TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 24 tháng 11 năm 2021

Số: 1157 /STTTT-TT
Về việc thông tin, tuyên truyền về
Chương trình công chiếu Lễ hội
hoa Tam giác mạch lần thứ VII

Kính gửi:
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
- Báo Hà Giang; Đài PT&TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch các
huyện, thành phố;
Thực hiện Kế hoạch số: 263/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban
Nhân dân tỉnh về việc Tổ chức kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập
tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang và tổng kết chương trình hỗ trợ xây
dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về
nhà ở trên địa bàn tỉnh, gắn với “Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII tỉnh Hà
Giang” năm 2021.
Chương trình Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII với thời lượng
khoảng 45 phút, sẽ được tổ chức công chiếu trên một số kênh truyền thông của
Tập đoàn FPT, trên các nền tảng mạng xã hội của Báo điện tử VnExpress.net,
Báo điện tử Vietnamnet.vn và các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, bắt
đầu từ 20 giờ, ngày 27/11/2021.
Địa chỉ truy cập các kênh truyền thông thực hiện công chiếu chương trình:
1. Báo điện tử VnExpress
- Youtube: https://www.youtube.com/VnExpressOfficial
- Facebook: https://www.facebook.com/congdongvnexpress
- Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeBvH9yG
2. Báo điện tử Vietnamnet
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamnet.vn
3. Đài phát thanh và Truyền hình Hà Giang: Kênh HGTV
- Youtube: youtube.com/channel/UCDwrXjlBBbHl6stYKuyQg6A
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- Facebook: https://www.facebook.com/hagiangtv
4. Báo Hà Giang điện tử
- Facebook: https://www.facebook.com/baohagiang.vn
5. Sở Thông tin và Truyền thông
- Facebook Thông tin Hà Giang: https://www.facebook.com/thongtinhg
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo và đề nghị các sở,
ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị
trấn; các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền
rộng rãi, kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân
các dân tộc trên địa bàn tỉnh biết, theo dõi, tích cực chia sẻ để Chương trình có
sự lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở VHTT&DL;
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Kim Ngọc
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hực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về
tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà
Giang; Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại giai đoạn 2021 - 2025
trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu
hình ảnh tỉnh Hà Giang đẹp, thân thiện, nhiều bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo,
nhiều di tích lịch sử, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội,
triển vọng phát triển, là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư, khách du lịch và
bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh. Trên cơ sở chức
năng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu
mối phối hợp với các kênh đổi ngoại Trung ương đẩy mạnh quảng bá về tỉnh.
Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế - Cục Thông tin đối
ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, dự kiến xây dựng kế hoạch truyền thông
“Đặc sắc thiên nhiên Hà Giang”, với các bài viết, phóng sự giới thiệu quảng bá
tiềm năng du lịch, văn hóa của tỉnh những điểm du lịch hấp dẫn, các sản phẩm
đặc trưng, tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, nông nghiệp, giáo dục,
y tế... đăng tải trên Cổng thông tin đối ngoại Việt Nam (địa
chỉ:https://vietnam.vn) và Cổng Thông tin Asean Việt Nam (địa chỉ
https://aseanvietnam.vn).
Để đoàn phóng viên của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông
Quốc tế, thực hiện các nội dung bài viết, phóng sự phục vụ công tác thông tin
tuyên truyền quảng bá cho tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông trân
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trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tạo điều kiện thuận lợi
cho Đoàn phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp; cử đầu mối của
cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin, tư liệu cho Đoàn.
Thời gian tác nghiệp của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông
Quốc tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang, từ ngày 28/10/2021 đến ngày 30/11/2021.
Đầu mối liên hệ Bà: Lâm Thị Tuyết, Biên tập viên, điện thoại:
0973110868.
Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều
kiện giúp đỡ của Quý cơ, đơn vị, địa phương để Trung tâm Báo chí và Hợp tác
truyền thông Quốc tế thực hiện thành công các bài viết, phóng sự về Hà Giang./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- BTG Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở TTTT;
- Lưu: VT, TT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Kim Ngọc

