
                  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 03 tháng 3 năm 2021 

 V/v 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 tập trung tuyên truyền 

một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2021 như: 

- Tuyên truyền chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Công điện số 163/CĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Chính phủ về tập trung 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia 

cầm và các chủng vi rút cúm lây sang người (Đính kèm Công văn số 534/UBND-

NN ngày 09/02/2021); 

- Tuyên truyền nội dung chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và 

Truyền thông tại: Công văn số 95/TTCS-TTTH ngày 19/02/2021 về tăng cường 

tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội trên hệ thống thông tin cơ sở; Công văn số 

103/TTCS –TTTH ngày 24/02/2021 về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên hệ thống thông tin cơ sở; Công văn số 

106/TTCS-TTTH ngày 26/02/2021 về việc sử dụng tài liệu tuyên truyền về cài đặt, 

sử dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 92/TTCS-

TTTQ ngày 18/02/2021 về tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống bệnh 

Cúm A(H5N1), A(H5N6) và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người (Đính 

kèm);  

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công văn số 142-CV/BTGTU ngày 

23/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 về thực hiện Nghị quyết số 



02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2021 (Đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 23/02/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 20 năm Ngày 

toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021) (Đính kèm); 

- Tuyên truyền Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 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; 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 về việc 

áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự 

nghiệp công lập 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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