
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền các hoạt động hưởng 

ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người 30/7” năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Trà Vinh, ngày 18  tháng 7 năm 2022 

 

                 Kính gửi:  
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị  xã và thành 

phố; 
- Trung tâm Văn hóa,Thông tin và Thể thao các huyện, thị 
xã và thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 55/BCĐ ngày 12/7/2022 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 triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người 30/7” năm 2022 (đính kèm). 

Với nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 
các huyện, thị xã và thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền về chính sách, 

pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, tập trung phát 
thanh vào khung giờ có nhiều người theo dõi, lồng ghép đưa tin về Lễ Mít tinh 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” do Trung ương tổ 
chức. Đồng thời, tuyên truyền về đường dây nóng về phòng, chống mua bán 
người (qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111) để người dân biết. 

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

 

Nơi nhận:                                                                                                                   
- BCĐ (thay b/c); 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân  
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