
                     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  02 năm 2021 

 
              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 và Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền 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, phổ biến pháp luật 

1.1  Tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông 

qua tại kỳ họp thứ 10 

Tuyên truyền nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 

10, Quốc hội khóa XIV tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh (có danh mục kèm theo). 

1.2. Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người 

Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người tới toàn thể 

nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các quy định của pháp luật về 

thương lượng, hòa giải, khởi kiện, khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết các mâu thuẫn, 

tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, hình phạt đối 

với tội phạm giết người. 

1.3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong dịp tết Tân Sửu 2021 

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc tăng 

cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích 

cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Tuyên truyền đến đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn giao thông và xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; 

quản lý cư trú, xuất nhập cảnh… 

Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 

nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp 

làm lây lan dịch bệnh; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng tránh dịch 

bệnh tại cơ sở. 



 

 

 
 

2. Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, nêu cao tinh thần phát hiện phản ánh, cung cấp thông tin 

kịp thời hành vi  buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho cơ quan chức năng; 

không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Tuyên truyền kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả, thông tin về những vụ việc điển hình, nổi cộm mà các lực lượng chức năng 

phát hiện, kiểm tra, xử lý; những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả… 

Phản ánh, nêu gương những tổ chức, cá nhân tích cực, làm tốt, đồng thời phê 

phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng thiếu tinh thần trách nhiệm trong công 

tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

3. Tuyên truyền về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 và 

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam 

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 

11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng 

quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị số 20/CT-

TTg ngày 07/5/2020 của Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-

2025 để toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện, qua đó nâng cao 

nhận thức, thay đổi hành vi đối với người lao động, người quản lý tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khách hàng, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, chống 

biến đổi khí hậu.  

Tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu 

quả trong gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện 

nếu không sử dụng các thiết bị điện, ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị 

điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; khuyến 

khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời… 

4. Tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai 

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tới toàn thể nhân dân trên địa 

bàn tỉnh và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

Tuyên truyền các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai; 

trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân phải chủ động, hợp tác, phối hợp với chính 

quyền trong công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai…Qua 



 

 

 
 

đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

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: Biểu tổng hợp danh mục các Luật, Nghị quyết được được thông 

qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV  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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