
                  ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      TỈNH TRÀ VINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                   

             Số:        /STTTT-TTBCXB                             Trà Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2021 

 V/v tiếp tục định hướng tuyên truyền 

               tháng 4 năm 2021 

             

                     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 tiếp tục thực hiện tuyên 

truyền một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2021 như: 

- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 477/QĐ-BTTTT ngày 12/4/2021 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ 

Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất 

và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030”; Công văn của Cục Thông tin cơ sở, 

Bộ Thông tin và Truyền thông như: Công văn số 944/BTTTT-TTCS ngày 

31/3/2021 về tuyên truyền kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; Công văn số 

216/TTCS-TTTH ngày 16/4/2021 về việc tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc 

gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 trên hệ thống thông tin cơ sở; Công 

văn số 220/TTCS-TTTH ngày 19/4/2021 của Cục Thông tin Cơ sở về việc tăng 

cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm); 

- Tuyên truyền chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy như: Kế hoạch số 24-

KH/BTGTU ngày 15/4/2021 về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU ngày 15/4/2021 thông tin, 

tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 

(Đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Công văn số 37/BATGT ngày 19/4/2021 của Ban 

An toàn giao thông tỉnh về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 (Đính kèm); 



- Tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại: Quyết 

định số 724/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/3/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã 

hội học tập; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/02/2020 về việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 16/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ 

sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025 ; Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 

về việc ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1422/UBND-KGVX ngày 

19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 78-CV/TU 

ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (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; thường xuyên 

tuyên truyền để người dân cảnh giác trước các thủ đoạn của các loại tội phạm; công 

tác an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và trật tự an toàn giao thông; tuyên 

truyền cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021 trên 

mạng xã hội VCNet; tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2021; làm thẻ căn cước 

công dân; hội nhập kinh tế quốc tế; Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh. 

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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