
 

                     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. 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 7 năm 2021 như: 

- Tuyên truyền, phổ biến theo nội dung Công văn số 385/TTCS-TTTH ngày 

15/6/2021 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền kiểm soát, phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ 

nước ngoài vào Việt Nam trên hệ thống cơ sở (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 2133/BTTTT-TTCS ngày 

17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền công tác quản 

lý, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công văn số 395/TTCS-TTTH ngày 

21/6/2021 của Cục Thông tin cơ sở về tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ 

thống thông tin cơ sở (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/6/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công văn số 2427/UBND-KGVX ngày 

25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì người 

cao tuổi Việt Nam năm 2021 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 theo nội dung Công văn số 1147/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 

ngày 16/6/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức triển khai 

thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh (đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

(đính kèm); 

- Phổ biến theo nội dung Công văn số 2408/UBND-NC ngày 25/6/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý 

nhà nước về hụi (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 Thông điệp của Tổng Bí thư “Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; 

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; tuyên truyền Kế hoạch ứng dụng CNTT 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 2021; Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 

2021; Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021; tuyên truyền kỷ 

niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) và 

tuyên truyền về chủ trương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2021. 

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

  
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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