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Số:        /STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền Nghị định số 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

        - Các cơ quan báo chí thành phố Đà Nẵng; 

        - UBND các quận, huyện. 
         

Thực hiện Công văn số 354/VP-KTTC ngày 05/02/2020 của Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố về việc triển 

khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

(viết tắt Nghị định số 15/2020/NĐ-CP), Sở Thông tin và Truyền thông kính đề 

nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan báo chí thành phố  

 Có hình thức đăng tải thông tin Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 

tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử trên các phương tiện thông 

tin đại chúng của đơn vị…, nhằm cung cấp thông tin đến đông đảo các tổ chức 

và các tầng lớp nhân dân thành phố được biết, thực hiện. 

2. UBND các quận huyện 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện 

việc tuyên truyền Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công 

nghệ thông tin và giao dịch điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trang thông tin điện tử của UBND quận, huyện, phường, xã… để đông đảo các 

tầng lớp nhân dân địa phương nắm rõ, thực hiện. 

(Nội dung toàn văn Nghị định số 15/2020/NĐ-CP tại đường link: 

http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=13&ItemID=140561)  

Để Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân 

thành phố được biết và thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị 

các đơn vị quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/cáo); 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Các Phó GĐS (để biết); 

- Phòng BCVT (để biết); 

- Lưu: VT, TTBCXB.Tú 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

   Nguyễn Thị Phượng  

http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=13&ItemID=140561
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