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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 19 tháng 02 năm 2021

- Phòng Văn hóa - Thông tin;
- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội Vụ, Ban Tuyên giáo 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 về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
Tuyên truyền theo nội dung Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 08/02/2021
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021.
2. Tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng tổ
chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo chấp hành nghiêm chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid - 19 và
các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc không tập trung đông người tại các cơ
sở tôn giáo, tín ngưỡng trong thời gian dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.
Thường xuyên tuyên truyền để chức sắc, chức viện, tín đồ các tôn giáo và
nhân dân thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế và thực hiện đầy đủ các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện khai báo y tế và thông báo cho chính
quyền khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh đi về từ
vùng có dịch.
3. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và
tài trợ khủng bố
Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng
bố để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, qua đó nâng
cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm rửa
tiền và tài trợ khủng bố. Đồng thời, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ngăn
chặn, phát hiện, tố giác, hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh với các hành vi rửa
tiền và tài trợ khủng bố.
Tăng cường tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc các quy định,
biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của cơ quan chức năng, kích
động biểu tình, phá rối an ninh, trật tự.

3. Tuyên truyền công tác bồi thường nhà nước năm 2021
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường nhà nước như: Luật
Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) năm 2017; Nghị định số
68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày
14/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường
nhà nước; Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy
định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà
nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định
biện pháp hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước
đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân biết, để
khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại trong quá trình thực thi nhiệm vụ
của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan hoạt động tố tụng.
Căn cứ các nội dung tuyên truyền trên, đề nghị Phòng Văn hóa - Thông
tin; 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 06-HD/BTGTU ngày 08/02/2021 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021 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.
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