UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:436/STTTT-TTBCXB
V/v giới thiệu, quảng bá Fanpage Bình
Dương trên mạng xã hội Facebook

14 tháng ……
6 năm 2022
Bình Dương, ngày …..

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố;
- Cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Ngày 15/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số
4032/UBND-VX chấp thuận chủ trương cho Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Bình Dương công khai và chính thức đưa vào vận hành Trang "Cổng Thông tin điện tử
tỉnh Bình Dương" trên mạng xã hội Facebook với địa chỉ truy cập
https://www.facebook.com/websitetinhBinhDuong (gọi tắt là Fanpage Bình Dương). Đây
là Fanpage chính thống của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương trên mạng xã hội
Facebook được vận hành bởi Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương.
Fanpage Bình Dương được xây dựng với mục đích đẩy mạnh giới thiệu, quảng
bá hình ảnh Bình Dương trên mạng xã hội Facebook; mở rộng kênh truyền thông về chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo điều
hành của tỉnh Bình Dương, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi của nhân dân kịp thời và
hiệu quả. Thông tin đăng tải trên Fanpage Bình Dương là nguồn thông tin từ Cổng Thông
tin điện tử tỉnh Bình Dương (www.binhduong.gov.vn).
Để lan tỏa Fanpage Bình Dương trên nền tảng mạng xã hội Facebook nói riêng
và trên môi trường mạng nói chung, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan,
đơn vị, địa phương triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, sinh
viên, học sinh tích cực giới thiệu, quảng bá Fanpage Bình Dương.
Sở Thông tin và Truyền thông kính mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan,
đơn vị, địa phương trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Dương, góp phần
thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
(Đính kèm phụ lục hướng dẫn truy cập, thích, theo dõi, chia sẻ Fanpage Bình Dương).
Nơi nhận:

- Như trên;

GIÁM ĐỐC

- GĐ, PGĐ Sở;
- Các phòng, Trung tâm;
- TB, PTB Ban Biên tập;
- Lưu:VT, TTBCXB.
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