
 

                     Kính gửi: - Báo Trà Vinh; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh;          

- Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thị xã và thành phố; 
- Trung tâm Văn hóa,Thông tin và Thể thao huyện, thị      

xã và thành phố. 
 

Căn cứ vào những nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Sở Thông tin và 
Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan  truyền thông trong tỉnh tiếp tục  

tuyên truyền, phổ biến một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 năm 2022 với các 
nội dung tại: 

- Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 05/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 
hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Thông báo số 194a/TB-VPCP ngày 03/7/2022 của Văn phòng Chính phủ 
về Kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội Quý II, 6 tháng 

đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế-xã hội; giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu 

quốc gia (đính kèm); 

- Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình 
mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-BYT ngày 

04/6/2021 của Bộ trường Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia 
về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh 
và trẻ nhỏ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Kế hoạch số 59/KH-SYT ngày 08/7/2022 của Sở Y tế về việc thực hiện 
công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên-thanh niên 

giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh (đính kèm); 
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- Kế hoạch số 42/KH-SYT ngày 06/5/2022 của Sở Y tế về thực hiện Quyết 
định số 2779/QĐ-BYT ngày 04/6/2021 của Bộ trường Bộ Y tế về việc phê duyệt 

Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm 
sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh (đính kèm); 

- Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đính kèm); 

- Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-
2030 của tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 (đính kèm); 

- Kế hoạch số 64/KH-SYT ngày 18/7/2022 của Sở Y tế về triển khai thực 
hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 (đính kèm); 

- Quyết định số 1435/QĐUBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận 

chuyển, kinh doanh khoáng sản cát sông, cát biển, đất cát giồng, đất sét, đất mặt 
ruộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Thông báo số 230-TB/TU ngày 15/7/2022 của Tỉnh ủy về Kết luận của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ chín (khóa XI) (đính kèm); 

- Công văn số 840/UBND-NN ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản (cát san lấp) trên địa 

bàn tỉnh  (đính kèm); 

- Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng 
tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 11/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 
tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của 
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Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-
KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-
2020  trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Kế hoạch số 82-KH/BTGTU ngày 15/7/2022 của Ban Tuyên giáo về 

tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh –Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) 
(đính kèm); 

- Kế hoạch số 79-KH/BTGTU ngày 21/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
về tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” trong tình hình mới (đính kèm). 

Ngoài ra, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền thêm một số nội dung như: 
Các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban 

nhân dân tỉnh; tuyên truyền biển, đảo; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn 
vệ sinh lao động và trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền nâng cao cảnh giác với 

nạn trộm cắp vặt; tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự 
an toàn xã hội; phòng, chống ma bán người; tăng cường công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành về giáo dục quốc phòng an ninh; chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 
giai đoạn 2021-2025 và các chương trình liên quan tới bình đẳng giới và phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; tăng cường công 
tác truyền thông về bảo hiểm y tế ; Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 29/3/2022 của 

Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về 
chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; 

công khai danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN thời gian kéo dài theo quy 
định tại Khoản 14, Điều 23 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Tháng 

hành động vì trẻ em năm 2022; tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với 
tội phạm giết người; Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công 

chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022; tăng cường sử dụng 

hóa đơn điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo 
dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Đề án “Tổ chức truyền 
thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Minh Khái-Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ 

đạo điều hành giá về công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng 
công tác quản lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022 và Quyết định số 1207/QĐ-

UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
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sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai 
đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thanh Luân 
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