
                  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 01 tháng 4 năm 2021 

 V/v 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. 

 

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 triển khai thực hiện tuyên truyền trong tháng 4 năm 2021 một số nội 

dung, cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4/2021” theo nội 

dung Công văn số 160/TTCS-TT ngày 17/3/2021 của Cục Thông tin Cơ sở (đính 

kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 26/BATGT ngày 19/3/2021 của 

Ban An toàn giao thông tỉnh về việc ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm 

trọng đối với xe chở khách (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến theo nội dung Công văn số 33/BATGT ngày 

31/3/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai Công điện số 65/CĐ-

UBATGTQG ngày 23/3/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 

18/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện 

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2021 -2025  (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 

24/3/2021 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 -2025  

(đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng  

 



trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 (đính kèm); 

- Phổ biến theo nội dung Kế hoạch 13/KH-BCĐ ngày 26/3/2021 của Ban 

Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai “ Tháng hành động 

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

- Phổ biến nội dung Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 (đính 

kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25/3/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi 

giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ thướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

(đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 1086/UBND-KGVX ngày 26/3/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (đính 

kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 19/HD-VSTBPN ngày 01/3/2021 của Ban 

vì sự tiến bộ của phụ nữ về hướng dẫn hoạt động công tác bình đẳng giới, vì sự tiến 

bộ của phụ nữ năm 2021 (đính kèm). 

Ngoài ra, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền thêm một số nội dung như: 

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; 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; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 

thứ 8 tỉnh Trà Vinh năm 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  
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