
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:572 /STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk 

Nông lần thứ I năm 2019 

              Đắk Nông, ngày 28 tháng 6  năm 2019 

        

 Kính gửi: 

                                              - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;  

                                              - Báo Đắk Nông;  

                                              - Cổng/trang TTĐT các cơ quan, đơn vị;  

                                              - Đài TT-TH các huyện, thị xã;  

                                               

 Thực hiện Kế hoạch số 335/KH – UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2019 

(đính kèm công văn này); 

Cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh, góp phần 

tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng 

trưởng nhanh và bền vững sau khi thành lập. Đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp, khởi 

sự kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, nhất là của Đoàn viên, 

thanh niên; qua đó, quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh 

doanh trên địa bàn toàn tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, 

các trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền một số 

nội dung như sau: 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền mục đích ý nghĩa, nội dung và các hoạt động của cuộc thi đến toàn thể 

cộng đồng. 

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tập san, thông tin về mục đích, 

ý nghĩa và nội dung của cuộc thi đến mọi thành phần xã hội biết và tham gia. 

- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, vận động về mục đích, ý 

nghĩa, nội dung và phổ biến thể lệ trước, trong và sau cuộc thi đến toàn thể nhân 

dân trong toàn tỉnh biết, ủng hộ và hưởng ứng tham gia. 

- Thường xuyên đưa tin, bài về các nội dung liên quan đến từng giai đoạn 

của cuộc thi. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông 

tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền nội dung trên có hiệu quả. 

Nơi nhận:     

-  - Như trên (t/h);  

-  - UBND tỉnh (b/c); 

-  - Phòng VHTT các huyện, thị xã; 

-  - Ban Giám đốc; 

-  - Trang TTĐT của Sở TTTT; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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