
                  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 19 tháng 8 năm 2020 

 V/v tiếp tục định hướng tuyên truyền 

             tháng 8 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 triển khai thực hiện tuyên truyền 

trong tháng 8 năm 2020 một số nội dung, cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1329/QĐ-BTTTT ngày 

03/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch Truyền 

thông về phòng, chống thiên tai – Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng 

đồng (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 1328/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025 (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công văn số 3080/UBND-KGVX ngày 

05/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Thông báo số 

272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ( 

đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 1454/PTTH&TTĐT ngày 05/8/2020 của 

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử về việc phối hợp thực hiện công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 64/KH-BCĐ ngày 

29/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ 

thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà 



trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới giai 

đoạn 2020 – 2025 (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 2932/BTTTT-CBC ngày 05/8/2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gửi tác phẩm dự tham dự Cuộc thi “Các tác 

phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020” (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch liên kết hợp tác phát triển du lịch với 

Thành phố HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 (đính 

kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm nông sản, thủy sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-

2025 (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 3126/UBND-NC ngày 07/8/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được 

Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 

17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái 

hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2020 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch 

bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU ngày 13/8/2020 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm 

ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) (đính 

kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 

13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 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). 

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; 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; tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Trà 

Vinh lần thứ V, giai đoạn 2020-2025; phổ biến các văn bản, các chính sách có liên 

quan đến việc triền khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về 

thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng; tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông trong điều kiện diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19; phổ 

biến Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “ Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”; tuyên truyền, phổ biến 

chính sách pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. 

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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