
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /STTTT-TTBCXB 
V/v triển khai thực hiện công tác  

thông tin, tuyên truyền. 

  Tuyên Quang, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: - Các cơ quan báo chí địa phương; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

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

- TT Văn hoá, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố.  

 

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 26/04/2022 của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang;  

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 04/05/2022 của UBND tỉnh Quy 

định tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản 

xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh 

lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ 

kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (năm 2021) trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương; 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền 

thông và Văn hóa các huyện, thị xã,  thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung 

một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức 

về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng trong xu thế 

toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 25/CT-TTg; Kết luận số 

76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước(viết tắt là Nghị quyết số 33-NQ/TW); Chương trình 

hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh(khóa 

XV) thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Kết luận số418-KL/TU ngày 22/6/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 37-

CTr/TU  ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 



về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; “Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 

12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn 

hóa đến năm 2030”, Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày  08/02/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt "Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 

và tầm nhìn đến 2030”; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, quy định của tỉnh về văn hóa đối ngoại với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa nói 

chung, văn hóa đối ngoại nói riêng, các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược văn 

hóa đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế.  

2. Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương đẩy mạnh hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 

04/05/2022 của UBND tỉnh Quy định tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ 

trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những người bán quà 

vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu 

nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 

(năm 2021) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến chính quyền, hộ kinh doanh, người 

dân để mọi người biết đầy đủ thông tin về chính sách và người thụ hưởng sử dụng 

kinh phí hỗ trợ hiệu quả, đúng mục đích. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện quan 

tâm triển khai thực hiện. Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn, 

chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thuộc phạm vi quản lý thực hiện tuyên truyền tại 

địa phương./. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                
- Như kính gửi (thực hiện); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Phòng VHTT các huyện, TP (đôn đốc); 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: TTBCXB, VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Vũ Tuấn 
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