
                     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; 

- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

Căn cứ vào những nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Để làm tốt công 

tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các cơ quan báo chí, cơ quan  truyền thông trong tỉnh thực hiện tuyên truyền 

một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2021 như: 

- Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 22/CT-BTTTT ngày 26/5/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm 

pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 323/TTCS-TT ngày 24/5/2021 

của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi 

tìm đường cứu nước (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công văn số 336/TTCS-TTTH ngày 

30/5/2021 của Cục Thông tin cơ sở về tuyên truyền Quỹ vắc xin phòng Covid-19 

tại Việt Nam (đính kèm); 

- Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(05/6/1911-05/6/2021) theo nội dung Công văn số 293-CV/BTGTU ngày 

27/5/2021 (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/5/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung 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); 
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- Phổ biến Kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm Kế hoạch số 

60/KH-BCĐ ngày 28/5/2021); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 971/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG ngày 

26/5/2021 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về triển khai Kế hoạch thực 

hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ 

em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 (đính 

kèm); 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 33/KH-STNMT ngày 28/5/2021 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 (đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung 1178/STNMT-QLMT ngày 21/5/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 (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; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phòng, chống 

mua bán người, tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày 

toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”; công tác an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh 

lao động và trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền về tình hình đảm bảo tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo trong tỉnh, trong đó có đạo Tin Lành; hưởng ứng Ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5/2021, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc 

lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha); 

triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 

nước; cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; 

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 

“tín dụng đen” và Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ 

xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 
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Nguyễn Thanh Luân 
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