
                  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 24 tháng 02 năm 2021 

 V/v tiếp tục tuyên truyền trong tháng 2 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. 

 

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, căn cứ vào 

những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của cơ 

quan cấp trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan  

truyền thông tiếp tục thực hiện tuyên truyền trong tháng 02 năm 2021 một số nội 

dung, cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 74/TTCS-TTTH ngày 

03/02/2021 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 

06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình 

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến theo nội dung Công văn số 574/UBND-NN ngày 

17/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến theo nội dung Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 

19/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

(đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 628/UBND-KGVX ngày 22/02/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 

17/02/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (đính kèm); 



- Phổ biến Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 19/02/2021 của Tỉnh ủy về việc 

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

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 151/HĐPH ngày 19/01/2021 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị 

quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ 

PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 640/UBND-THNV ngày 

22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Nghị quyết số 

19/NQ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ  (đính kèm); 

- Tổ chức tuyên truyền theo nội dung Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 

05/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh về tuyên truyền kết quả phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 (đính 

kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 345/STNMT-QLMT ngày 19/02/2021 của 

Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc tăng cường quản lý chất thải, vệ sinh môi 

trường và phòng chống dịch bệnh sau Tết âm lịch năm 2021 (đính kèm). 

Ngoài ra, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền các nội dung như: công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia 

súc, gia cầm và các chủng vi rút cúm lây sang người; 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; Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam; tuyên truyền Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy.  

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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