UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 901/STTTT-TTBCXB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2020

V/v tuyên truyền một số nội dung

Kính gửi:
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn
hóa các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông, các văn phòng đại
diện, phóng viên thường trú, phóng viên chuyên trách trên địa
bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138/QN và đề nghị
phối hợp của Sở Giao thông Vận tải tại các văn bản: (1) Kế hoạch số 89/KHUBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày
khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2020; (2) Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày
18/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử
cung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 – 2015; (3) Văn bản số 60/VBBCĐ ngày 20/5/2020 của Ban Chỉ đạo 138/QN về việc triển khai đợt cao điểm tấn
công tội phạm, ngăn chặn tình trạng đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép;
(4) Văn bản số 2331/SGTVT-QLVT&PT ngày 20/5/2020 của Sở Giao thông Vận
tải về tuyên truyền, thông tin về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe
buýt chất lượng cao tuyến Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn – thành phố Hạ
Long, Uông Bí. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quan tâm tuyên
truyền một số nội dung sau:
1. Nội dung tuyên truyền
1.1. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ
Việt Nam 18/5/2020
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt
Nam 18/5/2020 với chủ đề “Khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo kiến tạo
tương lai”.
- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày khoa học và công
nghệ Việt Nam 18/5/2020 tại các sở, ngành, địa phương của tỉnh.
- Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
* Căn cứ triển khai và tài liệu tham khảo
Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về tổ chức các
hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2020.
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1.2. Tuyên truyền tiêm vắc xin HPV phòng bệnh ung thư cổ tử cung trên
địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc tiêm vắc xin HPV
phòng ung thư cổ tử cung cho trẻ em gái dựa vào hệ thống tiêm chủng mở rộng.
- Tuyên truyền về lợi ích, đối tượng, tính an toàn, theo dõi sau tiêm, tránh
những biểu hiện không đúng về vắc xin HPV, từ đó để các bậc cha mẹ, thầy cô
giáo, các em học sinh, đặc biệt là học sinh gái 12 tuổi hiểu và tham gia vào hoạt
động này.
- Tuyên truyền về thời gian, địa điểm và hình thức triển khai tiêm vắc xin HPV.
* Căn cứ triển khai và tài liệu tham khảo
Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai tiêm
vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn
2021 – 2015
1.3. Tuyên truyền đợt cao điểm tấn công tội phạm, ngăn chặn tình trạng
đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép
- Tăng cường tuyên truyền các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
về công tác đấu tranh xử lý hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.
- Tuyên truyền về các hoạt động thủ đoạn, phương thức tinh vi của các đường
dây đưa người đi nước ngoài trái phép như: Các trang web quảng cáo về xuất khẩu
lao động ra nước ngoài với mức lương cao, thủ tục đơn giản, chi phí thấp, các
chương trình liên kết, đào tạo thực tập sinh ở nước ngoài…; tập trung tuyên truyền
đến nhóm người có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm.
- Biểu dương các gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác trấn áp tội
phạm, ngăn chặn tình trạng đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.
- Tuyên truyền cao điểm từ nay đến hết ngày 31/7/2020.
* Căn cứ triển khai
Văn bản số 60/VB-BCĐ ngày 20/5/2020 của Ban Chỉ đạo 138/QN về việc
triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm, ngăn chặn tình trạng đưa người Việt
Nam ra nước ngoài trái phép.

1.4. Tuyên truyền về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe
buýt chất lượng cao tuyến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – thành phố Hạ
Long, Uông Bí
- Tuyên tryền về đối tượng, tuyến hoạt động, thời gian hoạt động của xe buýt
chất lượng cao tuyến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – thành phố Hạ Long,
Uông Bí.
- Tuyên truyền về quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ, hướng dẫn đón xe để
người dân và du khách biết, tham gia sử dụng.
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* Tài liệu tham khảo
Văn bản số 2331/SGTVT-QLVT&PT ngày 20/5/2020 của Sở Giao thông Vận
tải về tuyên truyền, thông tin về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe
buýt chất lượng cao tuyến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – thành phố Hạ
Long, Uông Bí.
2. Hình thức tuyên truyền
- Đề nghị Trung tâm Truyền thông tỉnh tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên
truyền trên tất cả các hạ tầng truyền thông của đơn vị với thời lượng thích hợp.
- Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện,
thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài cấp huyện, hệ thống
truyền thanh cơ sở và khu dân cư; tiếp sóng Trung tâm Truyền thông tỉnh; lồng
ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc họp tại cơ sở.
- Đề nghị các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông, các văn phòng đại diện,
phóng viên thường trú, phóng viên chuyên trách trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tin, bài
tuyên truyền về Quảng Ninh trên các ấn phẩm của đơn vị.
3. Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BTG Tỉnh ủy (b/c);
- UBND các huyện, TX, TP (ph/h);
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các PGĐ Sở (để biết);
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TQTrang

Lê Quang Ngọc

Các căn cứ triển khai và tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên cổng thông tin điện
tử thành phần của Sở TTTT, mục Hướng dẫn nghiệp vụ/Thông tin – Báo chí – Xuất bản.

