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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

V/v thực hiện công tác  

thông tin, tuyên truyền 

Bình Phước, ngày    tháng 9 năm 2019 

  

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí tỉnh; 

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

- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị hoạt động Bản tin, Website trên địa bàn tỉnh. 

 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của của Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị 

triển khai tuyên truyền một số nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019 

Thực hiện Công văn số 902/VPĐP-TTHTQT ngày 03/9/2019 của Văn 

phòng điều phối Nông thôn mới về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi báo chí viết 

về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019, Sở Thông 

tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị báo chí tại địa phương hưởng 

ứng và gửi bài tham dự Cuộc thi năm 2019. 

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên trang 

nongthonmoi.gov.vn, trang fanpage “Nông thôn mới Trung ương”. 

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm 2019 phải là các tác phẩm được 

đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 21/10/2018 đến 20/10/2019. 

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung 

ương, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác 

giả gửi qua thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (Cơ quan thường trực), địa 

chỉ: Nhà B9, số 2Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Email: ntm.tthtqt@gmail.com, 

điện thoại: 02438438802. 

2. Tuyên truyền về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa 

cháy (PCCC) 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và 

cứu nạn, cứu hộ; biểu dương gương người tốt - việc tốt trong công tác PCCC và 

phê phán công khai những hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật về 

PCCC của các tổ chức, cá nhân để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa và phê 

phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về 

phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức cá nhân để giáo dục, phòng ngừa chung. 
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Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

nâng cao ý thức doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy 

trên địa bàn. Theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh 

về tổ chức thực hiện “Tháng an toàn về phòng cháy và chữa cháy (tháng 

10/2019)” và “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (ngày 04/10). 

3. Tuyên truyền thông báo thành lập các Chi cục Thuế khu vực trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước 

Ngày 17/9/2019, Chi Cục thuế tỉnh có Thông báo số 2655/CT-TTHT về 

việc thông báo thành lập các Chi cục Thuế khu vực trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước, giảm đầu mối từ 11 Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố xuống còn 6 

Chi cục Thuế. Theo đó nhằm thuận lợi nhất cho các cơ quan, ban ngành, các tổ 

chức, doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế, Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị thông 

tin tuyên truyền nội dung thông báo đến người nộp thuế được biết để tiện trong 

việc liên hệ công tác. 

Văn bản tuyên truyền: Thông báo số 2655/CT-TTHT về việc thông báo 

thành lập các Chi cục Thuế khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

4. Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tín 

dụng chính sách xã hội  

Thực hiện Công văn số 3189-CV/TU ngày 13/9/2019 của Tỉnh ủy về việc 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Theo đó, Sở đề nghị các cơ quan, đon vị tập trung tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và 

nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. 

Ngày 16/9/2019, Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 3033-TB/TU về Kết luận 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tín dụng chính sách xã 

hội. Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về 

chủ trương, các cơ chế tín dụng chính sách xã hội đến người dân với hình thức đa 

dạng, phù hợp với từng đối tượng. Biểu dương, đẩy mạnh tuyên truyền các mô 

hình sử dụng vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; khích 

lệ, động viên các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. 

5. Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe máy, 

xe đạp điện 

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của 

người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng 

lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháo luật về TTATGT tới mọi thành phần 

trong hoạt động giao thông vận tải; đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến quy 

định pháp luật về TTATGT cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, đồng 

bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo chí đẩy mạnh 

tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân, hậu quả và biện pháp phòng 
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tránh tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy, xe đạp điện để người dân 

phòng ngừa tai nạn. Theo Công văn số 2743/UBND-NC ngày 24/9/2019 của 

UBND tỉnh về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông. 

6. Tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn người Việt Nam sang 

Campuchia đánh bạc 

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2752/UBND-NC về 

việc phòng ngừa, ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Nội 

dung Công văn yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh và UBND các 

huyện, thị, thành phố tổng ra quân thực hiện nghiêm các biện pháp để ngăn chặn 

tình trạng người dân trong tỉnh sang Campuchia đánh bạc. Đề nghị các cơ quan, 

đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền nhằm ngăn chặn, nâng cao nhận thức người dân 

về các hệ lụy, tác hại của việc đánh bạc. 

 7. Tuyên truyền Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời năm 2019 

Nhằm tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập; huy động 

được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn 

thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ. Ngày 

23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về việc Tổ chức 

Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề của Tuần 

lễ: “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Thời gian: Buổi sáng bắt đầu từ 8h00 ngày 01/10/2019. 

Địa điểm: Hội trường đoàn ca múa nhạc tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch 

nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học 

tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân và xã hội. 

 

Ghi chú: Các văn bản tuyên truyền được đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (http://ict-binhphuoc.gov.vn), tại 

mục: Văn bản chỉ đạo điều hành./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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