
                  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 18 tháng 3 năm 2021 

 V/v tiếp tục định hướng tuyên truyền 

               tháng 3 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 3 năm 2021 như: 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về triển khai thi hành Luật Canh tranh trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 794/UBND-KGVX ngày 

08/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn tỉnh (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến theo nội Quyết định số 279/QĐ-BTTTT ngày 

08/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, 

tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” 

(đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 820/UBND-NN ngày 09/3/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tiếp tục phối hợp tuyên truyền và hưởng 

ứng tham gia cuộc thi “ Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về 

phòng, chống thiên tai  (đính kèm); 

- Tuyên truyền Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 

2021 của Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Trà Vinh (đính kèm Kế 

hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 03/3/2021); 



- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 03/3/2021 của Ban Chỉ 

đạo PCTP,TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về 

phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2021 (đính kèm); 

- Phổ biến theo nội dung Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về ban hành Đề án Tăng cường công tác phòng 

ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2025 (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-

TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc 

tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Thông báo số 04/TB-CQTT ngày 04/3/2021 

của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về Kết luận của ông Nguyễn Trung 

Hoàng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh tại Hội 

nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020; 

triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2021 (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về triển khai thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 

19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

(đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 906/UBND-KGVX ngày 

15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc mừng Chôl Chnam Thmây 

năm 2021 của đồng bào Khmer (đính kèm); 

- Tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc 

thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn 

số 11/BCĐ ngày 16/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực 

phẩm (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 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác thông tin đối ngoại; 

thường xuyên tuyên truyền cảnh báo để người dân cảnh giác trước các thủ đoạn của 

các loại tội phạm, kế hoạch an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và trật tự 

an toàn giao thông; Kế hoạch truyền thông Công đoàn tỉnh Trà Vinh năm 2021; 

tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia làm căn cước công 

dân; phổ biến kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025 theo chỉ đạo 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 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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