
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 46 /UBND-KGVX Tuyên Quang, ngày  08 tháng  01 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Văn bản số 190/TB-BTTTT 

ngày 27/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông  

 

 

 

 

 

 
 

Thực hiện Văn bản số 190/TB-BTTTT ngày 27/12/2019 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số 

hóa Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo 

(19/12/2019) (Có văn bản phô tô gửi kèm theo), 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện 

các nội dung nêu tại Thông báo Kết luận số 190/TB-BTTTT ngày 27/12/2019 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ 

đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo 

(19/12/2019); báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh kết 

quả thực hiện theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:                
- Bộ Thông tin và Truyền thông;    (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                    

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang;   

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; (thực hiện) 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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