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UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4082 /SNN-VP

Bình Thuận, ngày 13 tháng 12 năm 2018

V/v hỗ trợ cung cấp thông tin
tuyên truyền

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 1690-CV/BTGTU ngày 01/11/2018 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về việc hỗ trợ tuyên truyền ấn phẩm Bình Thuận - Tiềm năng hấp
dẫn đầu tư;
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến chỉ đạo như sau:
Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận có chủ trương phối hợp với
Tạp chí Luật sư Việt Nam thực hiện tuyên truyền về tiềm năng kinh tế - xã hội
của tỉnh trên ấn phẩm: “Bình Thuận - Tiềm năng hấp dẫn đầu tư” nhằm giới
thiệu, tuyên truyền tới các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp
với đông đảo nhân dân trong nước về những tiềm năng, thế mạnh các chủ trương,
chính sách của tỉnh; đồng thời thông tin giới thiệu đến với bạn đọc những thành
tựu kinh tế - xã hội và hình ảnh con người quê hương Bình Thuận.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tích
cực phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin, hình ảnh, giới thiệu về tiềm năng, thế
mạnh của đơn vị mình, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Ban biên tập sớm hoàn
thành nhiệm vụ./.
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