
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v phổ biến, triển khai Thông tư 

số 19/2021/TTBTTTT và Thông 

tư số 20/2021/TT-BTTTT của Bộ 

Thông tin và Truyền thông.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Như Xuân, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

    Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2775/STTTT-CNTT, ngày 22/12/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc triển khai phổ biếnThông tư số số 19/2021/TTBTTTT 

và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT, ngày 03/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. Để các nội dung của Thông tư đến với các tổ chức, cá nhân và mọi người 

dân trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

 Tăng cường thời lượng phát sóng, chọn khung giờ phù hợp đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình, trên cổng thông tin 

điện tử của huyện, trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook của cơ quan về 

nội dung Thông tư số 19/2021/TTBTTTT và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT, 

ngày 03/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, các 

trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị đến tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn về nội dung của Thông tư số 19/2021/TTBTTTT, ngày 

03/12/2021 ban hành về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.  

- Thông tư số 20/2021/TT-BTTT, ngày 03/12/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 

08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản 

phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử. 

 (có Thông tư gửi kèm) 

Yêu cầu các Phòng, ban, thủ trưởng cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT VX UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Anh Tuấn 
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