
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /STTTT-TTBCXB Trà Vinh, ngày      tháng 7 năm 2021 
V/v phổ biến, triển khai Nghị định số 

70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ 

 

 

 

                                      

                     Kính g i:  

- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

                

Thực hiện Công văn số 2950/UBND-KGVX ngày 23/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 

70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ (Đính kèm Nghị định số 

70/2021/NĐ-CP). 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông xin phổ 

biến, triển khai Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về 

việc s a đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng 

cáo đến các Sở, Ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

biết, thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (thay b/c); 

- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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