
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND -VHTT 

V/v tuyên truyền công tác quản lý,  

bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn 

lợi thủy sản; Hỗ trợ phát triển thị 

trường lao động trên địa bàn huyện  

Tam Dương, ngày         tháng 6 năm 2021 

 
 

                           Kính gửi: 

 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

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

 - UBND  các xã, thị trấn. 
 

   UBND huyện nhận được Văn bản số 897/STTTT-TTBCXB ngày 21/6/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền công tác 

quản lý bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; hỗ trợ phát triển thị trường 

lao động trên bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị 

trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền công tác quản lý, bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản với 

các nội dung trọng tâm là:  

- Tăng thời lượng, số lượng các tin, bài phản ánh về công tác quản lý, bảo 

tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, phổ biến các quy định 

pháp luật có liên quan nhằm tạo sự thay đổi sâu rộng và mạnh mẽ trong hành 

động của người dân về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

- Thông tin, tuyên truyền về các điển hình gương người tốt, việc tốt trong 

công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; phản ánh trung 

thực, tạo nhận thức và hành động thống nhất trong đấu tranh phòng ngừa đối với 

các hành vi vi phạm. 

- Tuyên truyền về nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số 

giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo tồn biển sau khi Chỉ 

thị được ban hành. 

2. Tăng cường tuyên truyền về việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện điều kiện 

làm việc, nâng cao mức sống cho công nhân lao động; cụ thể: 



- Tuyên truyền các chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương, của tỉnh 

hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động cho các nhóm lao động đặc thù 

(người khuyết tật; người lao động dân tộc thiểu số; lao động khu vực nông thôn; 

học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp các trường đại học và hệ thống cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp). 

- Tuyên truyền, khả năng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, nhằm bảo đảm đời sống của người dân 

và duy trì sản xuất. 

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, quan 

hệ lao động và trách nhiệm, lợi ích của các đối tác xã hội trong việc nâng cao chất 

lượng, hiệu quả, năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế. 

- Tuyên truyền về việc làm, điều kiện làm việc, mức sống của công nhân 

lao động, các biện pháp, chính sách hỗ trợ liên quan đến phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, tạo sự quan tâm, đồng thuận và huy động toàn xã hội tích cực tham gia 

công tác đổi mới, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao mức 

sống của công nhân lao động. 

  3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc theo nhiệm vụ, tuyên truyền 

trên Cổng TTGT điện tử của huyện, đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn 

để tổng hợp báo cáo theo quy định./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNN, LĐTB&XH; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Lân 
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