UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 1613 /STTTT-TTBCXB

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày03 tháng 12 năm 2021

V/v báo cáo hoạt động báo chí,
tuyên truyền năm 2021

Kính gửi: VPĐD, PVTT các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí, tuyên truyền năm
2021 của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Văn phòng đại diện,
Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả
hoạt động của đơn vị mình trong năm 2021 và các kiến nghị, đề xuất (nếu có)
để Sở tổng hợp, xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị (có đề cương kèm theo).
Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/12/2021
(bản mềm gửi qua địa chỉ qua email: phongbaochixuatban@gmail.com).
Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB3.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đậu Tùng Lâm

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Hoạt động báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
I. Kết quả đạt đƣợc
1. Công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
- Số lượng tin:
- Số lượng bài:
- Các tin, bài tiêu biểu
Nội dung (link)

STT

Ghi chú

2. Phản ánh các vấn đề tồn tại đƣợc các địa phƣơng, đơn vị
- Số lượng bài:
- Số lượng tin:
- Các tin, bài tiêu biểu:
STT

Nội dung (link)

Ghi chú

3. Kết quả tham gia các giải báo chí do Trung ƣơng và tỉnh tổ chức:
- Số lượng giải báo chí đạt được:

+ Cấp Trung ương:
+ Cấp tỉnh:
4. Hoạt động từ thiện, nhân ái (Có số liệu, dẫn chứng cụ thể nếu
có).
II. Kiến nghị, đề xuất (Nếu có)

