
                  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 17 tháng 12 năm 2020 

     V/v tiếp tục tuyên truyền trong 

             tháng 12 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 tiếp tục tuyên truyền trong tháng 12 

năm 2020 một số nội dung, cụ thể như sau: 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 91/KH-BATGT ngày 08/10/2020 về việc 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong 

do tai nạn giao thông” tại tỉnh Trà Vinh năm 2020 (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 119/BATG ngày 03/12/2020 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh về việc tuyên truyền vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho 

trẻ em (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 

04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các 

cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh lần thứ VII năm 2022 (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 

28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng 

nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia 

trong tình hình mới (đính kèm); 

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 122/BATGT ngày 11/12/2020 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh về việc thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với 



phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

Lễ hội xuân 2021 (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh 

(đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 03/12/2020 của 

Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng 

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

- Phổ biến nội dung Công văn số 2293/SNN-CCTL ngày 11/12/2020 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tiếp tục triển khai các giải pháp 

phòng, chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 - 2021 (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 1248/TTCS-TTTH ngày 

16/12/2020 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền thực hiện Chương trình 

quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống 

cơ sở (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (đính 

kèm Kế hoạch số 05/KH-BCĐ389 ngày 16/12/2020 của Ban Chỉ đạo 389). 

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

phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người; 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); tăng cường tuyên truyền việc 

đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; các giải pháp phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sờ TTTT; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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