
                  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 10 tháng 9 năm 2020 

 V/v định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2020 

             

                     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. 

 

Nhằm phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, 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 9 năm 2020 một số nội dung, cụ thể như sau: 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự 

do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 

84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến theo nội dung Hướng dẫn số 146-HD/BTGTU 

ngày 19/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Đại hội thi đua 

yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 

năm 2020 (đính kèm); 



- Phổ biến nội dung Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao 

hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên ứng dụng công nghệ thông tin (đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 18/8/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 

11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của 

Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Tuyên truyền Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 17/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật 

Dân quân tự vệ (đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Công văn số 801/TTCS-TTTH ngày 223/8/2020 

của Cục Thông tin cơ sở về việc tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 

thanh vận động người dân cài đặt, sử dụng Bluezone (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 về ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất 

và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 3478/UBND-KGVX ngày 01/9/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 

3284/LĐTBXH-TE ngày 21/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết 

tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 76/BATGT ngày 08/9/2020 của Ban An 

toàn giao thông về việc hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao 

thông” trên mạng xã hội VCNet (đính kèm); 



- Phổ biến nội dung Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của 

Chính phủ quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; 

- Phổ biến nội dung Công văn số 3611/UBND-NC ngày 10/9/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng 

cháy, chữa cháy (4/10) năm 2020 trên địa bàn tỉnh (đính kèm). 

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

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; thông tin đối ngoại; 

phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người; kế 

hoạch an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và các giải pháp cấp bách 

phòng, chống thiên tai; cẩm nang cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền 

phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam Luật thủy sản năm 2017 và các quy định về 

khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Đề 

án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai 

đoạn 2018-2020; Tuyên truyền thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 

2020; tuyên truyền các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

năm 2020 và những năm tiếp theo, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp và 

sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, về các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, 

xây dựng chính quyền điện tử; Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 03/10/2012 của Tỉnh 

ủy về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 

Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- TTĐT Sở TTTT; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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