
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền “Ngày hội toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc” năm 2022 

Trà Vinh, ngày     tháng 4 năm 2022 

   Kính gửi:  

- Báo Trà Vinh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông  tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 29/BCĐ ngày 27/4/2022 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 tỉnh về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 
(đính kèm). 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

 Các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh tổ chức thông tin, 

tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động của các cấp, các ngành trong tỉnh hướng tới 
“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 (Thời gian tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, từ 
nay đến ngày 19/8/2022, tập trung cao điểm từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2022). 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về các truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò 
lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân 

trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với kỷ niệm 
77 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 77 năm ngày truyền thống lực 

lượng Công an nhân dân,... Tuyên truyền vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tinh thần cảnh giác cách 
mạng với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù 
địch,... tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và 

Nhân dân trong tỉnh nắm bắt. 

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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