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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

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

Số: 196 /STTTT-TTBCXB

Bình Thuận, ngày 12 tháng 3 năm 2019

V/v sử dụng tài liệu tuyên truyền do
Cục Thông tin cơ sở biên soạn và phát
hành

Kính gửi:
- Phòng Văn hoá và Thông tin;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện,
thị xã, thành phố.
Trong thời gian qua, Cục Thông tin cơ sở đã biên soạn một số tài liệu tuyên
truyền và phát hành đến Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống
thông tin cơ sở trên cả nước như:
- Tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về an toàn giao thông.
- Tuyên tryền thực hiện chính sách pháp luật kết hợp với kinh tế quốc phòng.
- Tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn
đói" ở Việt Nam.
- Chương trình Kịch truyền thanh tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc
lá.
- Tài liệu hỏi đáp tuyên truyền ở cơ sở về “Quyền con người ở Việt Nam”
- Tài liệu tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với
quốc phòng, an ninh.
- Tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.
- Tuyên truyền thnah toán qua ngân hàng.
- Tuyên truyền bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giải thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
- Tuyên truyền về các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân
tộc thiểu số.
- Tuyên truyền biển đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa.
- Chương trình phát thanh tuyên truyền về BOT giao thông.
- Tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng Truyền hình mặt đất.
- 28 tác phẩm tham gia Giải thưởng Tác phẩm truyền thanh phòng chống tội

phạm năm 2018 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức (địa chỉ tải tài liệu tại
Website: stttt.binhthuan.gov.vn - Chuyên mục Phòng, chống ma túy)
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các tài liệu trên, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị:
1. Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình của từng địa
phương theo từng nội dung cụ thể để đạt được hiệu quả tuyên truyền cao nhất.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển
khai tuyên truyền bằng xe loa, kết hợp với các đợt tuyên truyền nhiệm vụ chính trị
khác ở địa phương; đồng thời chỉ đạo Trạm truyền thanh tăng cường tần suất phát ở
cơ sở nhằm khai thác có hiệu quả tài liệu của Cục Thông tin cơ sở tại địa phương
mình.
Nhận được công văn này, đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai thực
hiện; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông qua báo
cáo hàng tháng của các đơn vị để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và
Truyền thông./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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