
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v đăng tải Sổ tay Phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí lên Cổng/trang TTĐT.  

 

Lào Cai, ngày      tháng 10 năm 2022 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai, Tạp 
chí Fansipăng; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thành 
phần. 
 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về phát ngôn và cung cấp thông 
tin cho báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn cuốn tài liệu: “Sổ tay 

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” (Gọi tắt là Sổ tay). Sổ tay được 

xuất bản và phát hành với hai hình thức, gồm bản in và bản điện tử. 

Để thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông trân 
trọng giới thiệu tới các cơ quan, đơn vị, địa phương đón đọc cuốn “Sổ tay Phát 
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí”; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đăng tải nội dung cuốn Sổ tay lên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ 
quan, đơn vị mình. 

Cụ thể như sau: 

1. Đường link để tải tài liệu: 

http://lcit.vn/ebook/so_tay/ 

2. Banner đăng tải trên Cổng/trang Thông tin điện tử: 

 

3. Mã QRCod: 

http://lcit.vn/ebook/so_tay/
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Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 
phương quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,  
thành phố, thị xã; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông 
các huyện, thành phố, thị xã; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 

Trần Xuân Huệ 
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