
 

                     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. 
 

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 trong tỉnh thực hiện tiếp tục tuyên truyền 

một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2021 như: 

- Tuyên truyền, phổ biến theo nội dung Công văn số 3405/UBND-KGVX 

ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

10/CT-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện giãn 

cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Quyết định số 1216/QĐ-BTTTT ngày 

13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch thông tin, 

tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống 

thông tin cơ sở (đính kèm); 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1214/QĐ-BTTTT ngày 

13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, 

tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên 

thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở (đính kèm); 

- Tuyên truyền theo nội dung Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 

02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

(đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB                             

V/v tiếp tục định hướng tuyên truyền 

tháng 8 năm 2021 
 

       Trà Vinh, ngày        tháng 8 năm 2021 



2 
 

cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự 

phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 

hen phế quản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 20/01/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-

CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư (đính kèm); 

- Phổ biến theo nội dung Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII 

về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

(đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 2141/STNMT-QLMT ngày 05/8/2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  (đính kèm); 

- Tuyên truyền về việc tiếp tục đôn đốc triển khai hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo nội 

dung Công văn số 1594/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 05/8/2021 của Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội  (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Công văn số 2158/STNMT-QLMT ngày 06/8/2021 của 

Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định của UBND tỉnh (về 

phê duyệt Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất 

thải rắn) (đính kèm); 

- Phổ biến theo nội Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 

năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992-5/2022) (đính kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị 
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trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 và tết Nhâm Dần năm 2022 (đính 

kèm); 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa 

ứng phó với bạo lực giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính 

kèm); 

- Tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 10/8/2021 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát 

triển bền vững đất nước (đính kèm). 

Ngoài ra, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền thêm một số nội dung như: 

Các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban 

nhân dân tỉnh; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phòng, chống 

mua bán người, công tác an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và các biện 

pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong điều kiện dịch bệnh COVID-19; 

tuyên truyền về tình hình đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong tỉnh, trong đó 

có đạo Tin Lành; tuyên truyền nâng cao cảnh giác với nạn trộm cắp vặt; Nghị quyết 

số 78/NQ-CP của Chính phủ; hỗ trợ tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 đối với người dân tỉnh An Giang đang ở các tỉnh, thành phố ;  tuyên 

truyền nội dung  Công văn số 3156/UBND-KT ngày 23/7/2017 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 

19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng và tuyên 

truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình 

hình mới. 

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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