
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

    Số:           /UBND- VHTT 
 V/v tuyên truyền, phòng ngừa xử lý 

tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; 

Cung cấp 34 file tuyên truyền phòng, 

chống dịch COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương  ngày          tháng 12  năm 2021 

 

                 Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hoá -Thông tin -TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 UBND huyện nhận được Văn bản số 2341/STTTT-TTBCXB ngày 

28/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, phòng ngừa 

xử lý tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; cung cấp 34 file tuyên truyền phòng, 

chống dịch.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn dành 

diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp, tập trung thông tin tuyên truyền, 

cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo nội dung Văn bản số 

978/KN-VKS-P1 ngày 07/7/2021 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Sao gửi 

kèm). 

Đài truyền thanh huyện, cấp xã tải 34 file chương trình phát thanh về 

phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin 

và Truyền thông để thực hiện phát sóng tuyên truyền đến người dân trên địa 

bàn huyện tại website:  

(http://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-

so.html).   

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, kiểm tra, đôn đốc theo nhiệm vụ, đăng 

tải 34 file chương trình phát thanh về phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng 

thông tin Giao tiếp điện tử của huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT& các PCT UBND huyện (b/c); 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Lân 
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