
Số 38 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An; 

Điện thoại: (0272) 3824888, Fax: (0272) 3523567, Email: stt@longan.gov.vn . 

UBND TỈNH LONG AN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:          /TB-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long An, ngày         tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả cuộc họp ngày 17/8/2022, bàn một số nội dung về công tác truyền 

thông Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2022 (theo Thư mời số 1773/GM-

STTTT ngày 16/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

Ngày 17/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) chủ trì tổ chức 

họp bàn một số nội dung về công tác truyền thông Tuần Văn hóa – Du lịch năm 

2022 theo Kế hoạch số 2502/KH-BTC ngày 11/8/2022 của Ban Tổ chức Tuần 

Văn hóa – Du lịch với các cơ quan, đơn vị truyền thông (Danh sách dự họp đính 

kèm). Qua ý kiến trao đổi, thảo luận, thống nhất của các cơ quan, đơn vị dự họp; 

ông Huỳnh Cao Chánh, Phó Giám đốc Sở TTTT – Chủ trì kết luận như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì theo dõi tiến độ, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 

2502/KH-BTC ngày 11/8/2022; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú trình Ban Tổ chức 

Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022 ban hành: Thông cáo báo chí, 

Kế hoạch tổ chức họp báo về Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022. 

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ 

sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền đậm nét về Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2022. 

- Lan tỏa truyền thông trên Chính quyền số tỉnh Long An (Zalo), Fanpage 

Long An Hopeland, Long An số,... các sự kiện của Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh 

Long An năm 2022. 

 - Tham mưu UBND tỉnh gửi văn bản đề nghị UBND, Sở TTTT các tỉnh 

bạn hỗ trợ truyền thông về Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Phối hợp với Sở TTTT và Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền 

thông Tinh Tú góp ý hoàn chỉnh Dự thảo Kế hoạch tổ chức họp báo, Thông cáo 

báo chí Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022. 

- Sớm tham mưu UBND tỉnh duyệt phát hành bộ nhận diện “Logo - hình 

ảnh - màu sắc - biểu tượng” của Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 

2022 để đẩy mạnh truyền thông. 

- Hoàn thiện nội dung tuyên truyền cổ động trực quan (chỉ đạo nội dung, 

phê duyệt các sản phẩm truyền thông do doanh nghiệp truyền thông tư vấn thực 

hiện; đặt các pano lớn tại các cửa ngõ tỉnh; băng rôn ngang - dọc treo các tuyến 
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đường chính tại thành phố Tân An và các huyện/thị trong tỉnh, băng rôn, pano, 

khẩu hiệu, xe lưu động,…) để tuyên truyền càng sớm càng tốt. 

3. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An: Xây dựng 

Kế hoạch cụ thể truyền thông về sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch (kèm kinh phí) 

gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ động sản xuất các sản phẩm truyền 

thông có liên quan đến sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch, đăng phát, đồng thời lan 

tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. 

4. Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú: 

- Chủ trì thực hiện tất cả các nhiệm vụ truyền thông theo Kế hoạch số 

2502/KH-BTC ngày 11/8/2022 của Ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch, với 

kinh phí 1,2 tỷ và quyết toán với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các sản 

phẩm truyền thông (pano, băng rôn, tin, bài, hình ảnh, videoclip, trailer,….) về 

sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2022 phải đảm bảo tiến độ, chất lượng theo 

Kế hoạch số 2502/KH-BTC. 

- Tổ chức họp báo công bố sự kiện Tuần Văn hóa – Du lịch vào ngày 

06/9/2022; dự thảo hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức họp báo và Thông cáo báo chí 

gửi Sở TTTT góp ý, tổng hợp trình Ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch năm 

2022 ban hành. 

5. Viễn thông Long An: Xây dựng phương án đảm bảo hệ thống thông 

tin liên lạc, truyền hình trực tiếp thông suốt trong thời gian diễn ra các sự kiện 

của Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022, đóng góp truyền thông sự 

kiện qua SMS, thông báo chờ cuộc gọi, … 

6. Kính đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí truyền thông tuyên truyền 

trước, trong và sau sự kiện của Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022. 

Trực tiếp chỉ đạo truyền thông sự kiện đối với các cơ quan báo chí truyền thông 

và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội. 

Sở Thông tin và Truyền thông xin gửi Thông báo kết quả cuộc họp ngày 

17/8/2022 đến quý cơ quan, đơn vị để phối hợp thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tuần VH-DL (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Trưởng Tiểu ban (báo cáo); 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Báo Long An; Đài PTTH Long An; 

- Viễn thông Long An; 

- Công ty TNHH MTV TLvàTT Tinh Tú; 

- Giám đốc (báo cáo), PGĐ Sở TTTT; 

- Lưu: VT, BCTT. HC.(01) 

(VB điện tử) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Cao Chánh 
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DANH SÁCH DỰ HỌP NGÀY 17/8/2022 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-STTTT ngày      /8/2022) 

 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Ông: Huỳnh Cao Chánh - Phó Giám đốc - Chủ trì. 

- Ông: Nguyễn Tấn Phát - Phó Trưởng phòng Báo chí - Truyền thông. 

- Bà: Khấu Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng Báo chí – Truyền thông. 

- Ông: Nguyễn Hùng Cường - Chuyên viên Phòng Báo chí - Truyền thông – Thư ký. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

- Ông: Huỳnh Văn Thanh - Phó Trưởng ban Thường trực. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Ông: Nguyễn Tấn Quốc – Phó Giám đốc Sở. 

- Bà: Đỗ Thị Kim Dung – Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An: 

- Ông: Lê Hồng Phước - Giám đốc. 

5. Báo Long An: 

- Ông: Phùng Tấn Tú – Phó Tổng biên tập phụ trách. 

6. Viễn thông Long An: 

- Ông: Huỳnh Minh Nhựt – Phó Giám đốc. 

7. Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú: 

- Bà: Ngô Thị Mỹ Hiệp – Giám đốc. 

********* 
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