
                  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 12 tháng 01 năm 2021 

 V/v 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 triển khai thực hiện tuyên truyền trong tháng 01 năm 2021 một số nội 

dung, cụ thể như sau: 

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

cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

theo nội dung Công văn số 103/UBND-THNV ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 5343/UBND-NN ngày 30/12/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công 

tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã trên địa bàn tỉnh (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến theo nội dung Công văn số 15/UBND-NN ngày 

04/01/2021 của Ủy ban nhân dân về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí 

và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh (đính 

kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 74/KH-UBND  ngày 29/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính 

kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng pháp theo nội dung Công văn số 5281/UBND-NC ngày 

28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Phổ biến Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt 



động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực 

hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất 

bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san (đính kèm); 

- Phổ biến theo nội dung Công văn số 37-CV/TU ngày 07/01/2021 của Tỉnh 

ủy Trà Vinh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đính kèm); 

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

pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; 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; Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg 

ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính toàn 

diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

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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