
                  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 03 tháng 8 năm 2020 

 V/v 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 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 kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch 

COVID-19 theo nội dung Công văn số 2983/UBND-KGVX ngày 30/7/2020 của 

Ủy ban nhân dân tình Trà Vinh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 

ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác 

thi hành án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 65/KH-BCTNCTNKT ngày 

29/7/2020 của Ban Công tác người cao tuổi và người khuyết tật tỉnh Trà Vinh về 

việc thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 

2020 ( đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch số 143-KH/BTCL ngày 24/7/2020 của Ban 

Tổ chức các ngày lễ lớn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 

năm 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 (2/9/1945-2/9/2020) (đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/7/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, 

phát triển sinh kế, đào tạo nghề, kết nối giải quyết việc làm năm 2020 và những 

năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh (đính kèm); 



- Tuyên truyền theo nội dung Công văn số 647/TTCS-TTTH ngày 

13/7/2020 của Cục Thông tin cơ sở về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống 

bệnh bạch hầu trên hệ thống thông tin cơ sở (đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên 

địa bàn tỉnh năm 2020 (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 14/7/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 

25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, ngừa, xử lý hoạt động 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 2863/UBND-NC ngày 24/7/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý dịch vụ trò chơi điện tử 

“Game bắn cá” (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực 

hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 20/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 2640/BTTTT-PC ngày 16/7/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 

(đính kèm); 

- Tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg 

ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 

số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (đính kèm Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 

21/02/2020) 

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 thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 

2020 và Tết Tân Sửu năm 2021; Kế hoạch an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao 

động; tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; 

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 

về việc thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh; phổ biến các văn bản, các 

chính sách có liên quan đến Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn 



với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”; tuyên truyền Kế hoạch hành động triển 

khai thực hiện chính lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 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” . 

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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