
 

                     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. 

 

Căn cứ vào những nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Để làm tốt 

công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan  truyền thông trong tỉnh tiếp tục 

tuyên truyền, phổ biến một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2021 với 

các nội dung tại: 

- Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-

TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao 

năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách 

bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Công văn số 1698/STTTT-TTBCXB ngày 04/11/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tin tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ tuyên truyền Hội nghị trực 

tuyến xúc tiến tiêu thụ Cam, Bưởi, Na... và các nông sản chủ lực của tỉnh Bắc 

Giang năm 2021 (đính kèm); 

- Thông báo số 293/TB-VPCP ngày 01/11/2021 về Kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Lê Minh Khái-Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo điều hành giá quý III năm 2021 ngày 26 tháng 10 năm 2021  (đính 

kèm); 

- Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030 của tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Công văn số 3496/LĐTBXH-BĐG ngày 07/10/2021 của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình 

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 thông tin,  

tuyên truyền tháng 11 năm 2021 

 
 

  Trà Vinh, ngày         tháng 11 năm 2021 
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đẳng giới và phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (đính 

kèm); 

- Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, chăn nuôi, thủy sản và cây lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 (đính kèm); 

- Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 (đính kèm); 

- Công văn số 3318/LĐTBXH-TCGDNN ngày 29/9/2021 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 (đính kèm); 

- Quyết định số 1435/QĐUBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, 

vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát sông, cát biển, đất cát giồng, đất sét, đất 

mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

- Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2021-2025 (đính kèm); 

- Chỉ thị số 73/CT-BTTTT ngày 25/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (đính kèm); 

- Công văn số 5892/UBND-KGVX ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 

(đính kèm); 

- Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 “Đoàn 

kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” (đính kèm); 

- Thông báo số 176/TB-VP ngày 15/11/2021 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn 

tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đính 

kèm); 
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-Công văn số 1910/CAT-PTM ngày 15/11/2021 của Công an tỉnh Trà 

Vinh về việc tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến 

hụi (đính kèm); 

- 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 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; công 

tác an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và trật tự an toàn giao thông; 

tuyên truyền nâng cao cảnh giác với nạn trộm cắp vặt; tuyên truyền về công tác 

phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phòng chống ma bán 

người; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động “tín dụng đen” và Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng 

gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./. 

 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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