
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v thực hiện tuyên truyền  

theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 6  năm 2021 

 

 

      Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp 

chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử, Bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số: 4300/UBND-VX2 

ngày 04/6/2021 về việc thực hiện Thông tri số 03-TT/TU ngày 31/5/2021 của 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Văn bản số 4547/UBND-NN4 ngày 10/6/2021 về việc tăng 

cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại các tỉnh, 

thành phố đồng bằng sông Hồng và Văn bản số 4714/UBND-CN2 ngày 17/6/2021 

về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và hỗ trợ ngành điện trong việc 

thực hiện các dự án phát triển lưới điện. Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng 

đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung tuyên 

truyền sau: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền 

a) Về việc thực hiện Thông tri số 03-TT/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy 

Vĩnh Phúc:  

- Tích cực tuyên truyền sâu rộng về các nội dung liên quan đến hoạt động 

của Hội Khuyến học các cấp, đặc biệt là truyền thống của Hội Khuyến học Việt 

Nam, truyền thống hiếu học của người dân Vĩnh Phúc; vai trò, vị trí của Hội 

Khuyến học, kết quả hoạt động của các cấp Hội Khuyến học trong nhiệm kỳ 2016-

2021, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Kịp thời nêu gương 

các điển hình tiên tiến trong hoạt động khuyến học, những tấm gương hiếu học và 

những mô hình kinh nghiệm tốt cần nhân rộng. 

- Tuyên truyền các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học 

các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, việc tổ chức phải đảm bảo đoàn kết, trang trọng, 

thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là thực hiện tốt các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

b) Về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm 

không khí tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng: 



- Thực hiện tuyên truyền các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí. 

- Tuyên truyền, vận động không để người dân đốt rác thải tự phát, đốt rơm 

rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch vụ mùa. 

c) Về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và hỗ trợ ngành điện 

trong việc thực hiện các dự án phát triển lưới điện: 

- Tuyên truyền sâu rộng đến người dân, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng điện 

an toàn, tiết kiệm, hiệu quả theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Tuyên truyền hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm để 

tránh gây quá tải cục bộ lưới điện và bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện 

theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ. 

- Thực hiện tuyên truyền an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và hỗ trợ ngành điện 

trong việc sử dụng điện. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên tuyền nội dung của Thông tri số 

03-TT/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc Lãnh đạo tổ chức Đại 

hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Văn bản số 3115/BTNMT-

TCMT ngày 09/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường triển 

khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại các tỉnh, thành phố 

đồng bằng sông Hồng và Văn bản số 4714/UBND-CN2 ngày 17/6/2021 của 

UBND tỉnh về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và hỗ trợ ngành điện 

trong việc thực hiện các dự án phát triển lưới điện. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các 

nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thông tin cơ sở (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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