
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v đăng tải banner và poster tuyên truyền  

Đại hội Đảng trên trang thông tin điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

            Kính gửi:  

- Ban tuyên giáo Thành ủy; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố. 
  

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 1629/KH-UBND 

ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới 

Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền 

thông đã hoàn thiện bộ sản phẩm banner chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng 

bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên 

trang thông tin điện tử các cơ quan đơn vị (gửi kèm).  

Nhằm đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XXII Đảng 

bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị  

1. Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện và Cổng Thông tin điện tử 

thành phố lựa chọn banner phù hợp, thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND 

các phường, xã thực hiện đăng tải. 

2. Kính đề nghị Ban tuyên giáo Thành ủy quan tâm chỉ đạo trang thông tin 

điện tử các cơ tham mưu giúp việc Thành ủy, hội đoàn thể thực hiện đăng tải 

banner nêu trên. 

3. Thời gian đăng tải: từ ngày 12/9/2020 đến khi kết thúc Đại hội lần thứ 

XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.  

4. Thông tin liên hệ khi cần thiết: bạn Hồng Én, chuyên viên Phòng 

Thông tin - Báo chí - Xuất bản, điện thoại: cố định: 3849989, di động 

0905544087.   

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB.E 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phượng 
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