UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1281/STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 8 năm 2021

V/v tuyên truyền thực hiện
Chỉ thị 17 và Quyết định 2060
của Thủ tướng Chính phủ

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 Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản 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 Kế hoạch số 183/KH-BCĐ389 ngày 23/07/2021 của Ban Chỉ đạo
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Phúc (Ban Chỉ đạo
389 Vĩnh Phúc) về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày
19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu,
gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc
nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y
học cổ truyền; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 28/07/2021 của UBND tỉnh về
việc thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Sở
Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực
hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
- Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát
sóng phù hợp, tập trung thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số
17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 183/KH-BCĐ389 ngày
23/07/2021 của UBND tỉnh về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ
truyền; tuyên truyền việc thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết
định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch
số 188/KH-UBND ngày 28/07/2021 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
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a) Đối với tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ
- Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm
chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc xuất
xứ, không bảo đảm chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ. Phản ánh kết quả hoạt
động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng
chức năng và công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm, biểu dương người
tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất,
kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng.
- Các hoạt động quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình, báo chí trên môi
trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ
bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, bảo đảm dược phẩm, mỹ phẩm, thực
phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo
chất lượng, thông tin đúng quy định trong kinh doanh hàng hóa.
b) Tuyên truyền thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Tuyên truyền về an toàn giao thông và văn hóa giao thông, trong đó chú
trọng tuyên truyền, phổ biến về kỹ năng phòng tránh tai nạn, kỹ năng điều khiển
phương tiện tham gia giao thông an toàn, hậu quả của tai nạn giao thông đường
bộ do chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng ma túy, chất có cồn, sử dụng điện thoại,
không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không thắt dây an toàn, không sử dụng ghế
ngồi cho trẻ em trong ô tô, đặc biệt các kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn trên
đường cao tốc; tăng cường thời lượng tuyên truyền, hướng dẫn an toàn giao thông
trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện văn bản
chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đối với Phòng Văn hóa và
Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã,
phường, thị trấn.
- 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. Qua hệ
thống thông tin cơ sở: xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp với đặc điểm
vùng miền, tôn giáo, bằng ngôn ngữ của nhiều dân tộc để truyền thông tại cơ sở,
phát trên hệ thống loa truyền thanh của cơ sở kèm theo chuyên mục hỏi, đáp về
an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện “Năm an toàn giao thông”, “Tháng cao điểm
an toàn giao thông” và tuyên truyền vào dịp Tết, lễ, hội theo chuyên đề cụ thể tại
các địa phương.
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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;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Các sở: Công Thương, GTVT;
- Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Vinh

