
 

                     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. 

 

Nhằm phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

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

một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 năm 2021 như: 

- Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

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

- Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/7/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai và ứng dụng giải pháp công nghệ trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 

13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đính 

kèm); 

- Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (9/1891 -

8/2021) theo nội dung Hướng dẫn số 21-HD-BTGTU ngày 07/7/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy (đính kèm); 

- Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ 

tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-

08/8/2021)theo nội dung Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 07/7/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy (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 
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số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư (đính kèm); 

- Phổ biến theo nội dung Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 1300/SNN-CNTY ngày 07/7/2021 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ 

các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng 

vi- rút Cúm gia cầm thể động lực cao khác lây lan diện rộng (đính kèm); 

- Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 theo 

nội dung Công văn số 2717/UBND-NC ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

(đính kèm); 

- Phổ biến Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú (đính kèm); 

- Phổ biến theo nội dung Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển 

khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về 

việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (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, 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 vận động tham gia nhắn tin từ thiện 

của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; phổ biến thực 

hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ nhất – HĐND tỉnh khóa X; phổ biến về việc triển 

khai, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 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. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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