
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
V/v không được phép lưu hành xuất bản phẩm “Du lịch Tam Kỳ” 

Ngày 06/02/2020, Giám đốc  Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

ban hành Quyết định số 14/QĐ-STTTT v/v thu hồi Giấy phép xuất bản tài liệu

không kinh doanh “Du lịch Tam Kỳ”  của Trung tâm Văn hóa -  Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam Kỳ (Giấy phép xuất bản số 58/GP-STTTT ngày 13

tháng 12 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông cấp) do có sai sót về nội

dung.

Theo quy định của Luật Xuất bản, kể từ ngày 06/02/2020, xuất bản phẩm

“Du lịch Tam Kỳ” của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố

Tam Kỳ (được cấp theo số giấy phép nêu trên) không được phép lưu hành.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa

phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết. Nếu tổ chức, cá nhân

vẫn lưu hành, phát tán tài liệu trên dưới bất kỳ hình thức nào đều vi phạm pháp

luật.  

Trân trọng!

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                      (b/cáo)
- Đ/c Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  
- Công an tỉnh Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí;
- GĐ, các PGĐ sở TT&TT;
- Đăng web sở;
- Lưu : VT, VP, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

                                                                                

-  Sở Thông tin và Truyền thông, số 50 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam

- Điện thoại: 0235.3845526, Fax: 0235.3811759, email: phongbcxbqnam@gmail.com, web: www.dptqnam.gov.vn

http://www.dptqnam.gov.vn/
mailto:phongbcxbqnam@gmail.com
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