
                  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 26 tháng 01 năm 2021 

 V/v tiếp tục định hướng tuyên truyền 

               tháng 01 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 trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tiếp tục tuyên truyền trong tháng 

01 năm 2021 một số nội dung, cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương 

trình “ Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh 

dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” giai đoạn 2020 – 2030 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 16/01/2021 của Văn 

phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình 

tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (đính 

kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Tân 

Sửu 2021 (đính kèm Công văn số 07/HĐPH ngày 25/01/2021); 

- Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 21/01/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về triển khai thực hiện Quyết định số 1957/QĐ-

TTg ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực 

hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ 

em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, phổ biến các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 



- Phổ biến Công văn số 10/BATGT ngày 19/01/2021 của Ban An toàn giao 

thông tỉnh về việc phát thông điệp tuyên truyền an toàn giao thông trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 (đính kèm); 

- Phổ biến theo nội dung Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2021 về 

việc phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

(đính kèm); 

- Phổ biến Công điện của Bộ 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 lây lan diện rộng (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 20/01/2021 của 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 37/TTCS-VP ngày 20/01/2021 

của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế 

giới năm 2021 trên hệ thống thông tin cơ sở (đính kèm); 

- Phổ biến Kế hoạch số 08/KH-HĐATVSLĐ ngày 13/01/2021 của Hội 

đồng an toàn vệ sinh lao động về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 

động năm 2021 (đính kèm); 

- Phổ biến, tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 08/KH-BATGT ngày 

21/01/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh Trà Vinh về năm an toàn giao thông 

2021 (đính kèm). 

Ngoài ra, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền các nội dung như: 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 trong các dịp lễ hội và Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021 trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 29/12/2020 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng 

tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021). 

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 

  
 


		2021-01-26T15:00:29+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-27T08:50:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-27T08:50:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




