ƯBND HUYỆN HẢI LĂNG
Trung tâm VHTT-TDTT
Số

/TTr-TT VHTT-TDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hải lăng, ngày

tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v cho chủ trương thực hiên Chuyên mục “Hải Lăng ngày mới” năm 2020
Kính gửi:
- Thường trực Huyện ủy;
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Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng;
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I_____ 1— — Thực hiện kế hoạch số 117, ngày 11/12/2019 của Huyện ủy Hải Lăng về
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việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
'
_ Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày giải
phóng huyện Hải Lăng (19/3/1975-19/3/2020); 30 năm ngày lập lại huyện
0
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(01/5/1990-01/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần
'■fjjf) fà.
^ t h ứ XIII của Đảng.
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Nhăm triên khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chuyên sâu trên hệ
jLç V thống thông tin đại chúng. Trung tâm VHTT-TDTT huyện phối họp với Đài
ịJhi V /
PTTH tỉnh xây dựng kê hoạch thực hiện Chuyên mục “Hải Lăng ngày mới” năm
2020 phát sóng hàng tháng trên sóng đài PT-TH Quảng Trị với nội dung: Phản
ánh trên tất cả các lĩnh vực Chính trị - Kinh t ế - V ă n hóa - Xã hội - Xây dựng
* TV
Đảng - QPAN; Đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện
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Để tiếp tục họp tác với Đài PT-TH tỉnh thực hiện tốt chưcmg trình ngay
từ đầu năm 2020 (là năm có nhiều sự kiện chính trị hoạt động lớn của huyện).
Trung tâm VHTT-TDTT huyện kính trình Thường trực Huyện ủy; Ban Tuyên
giáo Huyện ủy, ƯBND huyện xem xét, cho chủ trương, bố trí kinh phí để Trung
tâm VHTT-TDTT huyện tiếp tục phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện có hiệu
quả, chất lượng chương trình Chuyên mục “ Hải Lăng ngày mới” năm 2020.

*Kinh phỉ thực hiện:
12 chuyên mục/12 tháng X 7.000. oooo/chuyên mục = 84.000.000 đồng
(Tíám mươi bốn triệu đồng).
Vậy, Trung tâm VHTT-TDTT huyện kính trình Thường trực Huyện ủy;
Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện có chủ trương, thống nhất nội dung,
bố trí kinh phí để kịp thời triển khai thực hiện.
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N oi nhận
Thường trực Huyện ủy Hải Lăng;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- UBND huyện Hải Lăng;
- Lưu: VT.
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