
  UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
  

Số:              /STTTT - TTBCXB 

V/v thực hiện công tác thông tin tuyên truyền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                          
             Hưng Yên, ngày        tháng 11 năm 2020 

 
              Kính gửi:    

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. 

  

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh 

ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông 

tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các 

huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm  

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống 

nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 

18/11/2020); Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-

23/11/2020); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920-

01/12/2020), chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Theo Hướng 

dẫn, Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương) 

2. Tuyên truyền việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 10, 

Quốc hội khóa XIV 

 Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo 

như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn 

thi hành giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy 

định của pháp luật. 

3. Tuyên truyền chống vấn nạn sách giả 

Tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc 

chống sách “lậu”, thận trọng khi mua và chọn đúng sách, nói không với sách in 

lậu; Phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động xuất bản, in, phát 

hành; cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sách giả; quy định chế tài xử phạt đối 

với hành xuất bản, in, phát hành sách lậu… 

4.  Tuyên truyền công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động 

thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản 

Tuyên truyền Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động 

thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản và các quy định 

có liên quan... 



 

 

 
 

- Phản ánh các hành vi buôn bán, khai thác, vận chuyển, xuất khẩu 

khoáng sản trái phép và kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, 

đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. 

5. Tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản 

Tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng 

công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khuyến cáo người dân thận trọng, 

cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn lừa đảo, đồng thới cung cấp thông 

tin và thông báo cho cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý. 

Căn cứ các nội dung tuyên truyền trên, đề nghị Phòng Văn hóa - Thông 

tin và Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực 

hiện và chỉ đạo, hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương./. 

Ghi chú: Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt 

trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam; 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-

23/11/2020) của Ban Tuyên giáo Trung ương; tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 

năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020), chủ tịch nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

tại địa chỉ: http://sotttt.hungyen.gov.vn; mục: Văn bản/Thông tin-Báo chí-Xuất 

bản. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- GĐ, PGĐ Sở đ/c Lương 

- Lưu: VT; TTBCXB.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

            

 

    

         Bùi Thị Lương 

 

 

 

http://sotttt.hungyen.gov.vn/
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