
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 tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ 
thống thông tin cơ sở  

 
 

  Tuyên Quang, ngày      tháng 6  năm 2022 

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  
 

Thực hiện các công văn số 360/TTCS-TQ, ngày 27/5 của Cục Thông tin 

cơ sở về việc thông tin, tuyên truyền về vai trò của Hội Người cao tuổi Việt 

Nam và công tác bảo vệ trẻ em; Công văn số 49/CV-NCT của Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi Tuyên Quang ngày 24/5/2022 về việc Đề nghị tuyên truyền về 

công tác Hội Người cao tuổi Việt Nam. 

 Sở Thông tin và Truyền Thông đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, 

thành phố; hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng phát sóng, thông tin, 

tuyên truyền về vai trò của Hội Người cao tuổi Việt Nam và công tác bảo vệ trẻ 

em với các nội dung chủ yếu: 

1.1. Về vai trò của Hội Người cao tuổi Việt Nam 

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và 

Nhân dân về vị trí, vai trò của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi, góp phần xây 

dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

- Tuyên truyền vận động toàn dân tham gia các hoạt động chăm sóc người 

cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho 

gia đình và  xã hội. 

1.2.Về công tác bảo vệ trẻ em 

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Lồng 

ghép nội dung  tuyên truyền Nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào 

“Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” với các phong thi đua của địa 

phương. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là phòng, chống xâm hại trẻ em; 

phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. 



- Tuyên truyền, giới thiệu mô hình hay, điển hình tiên tiến, người tốt việc 

tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phát hiện, phê phán hành 

vi vi phạm quyền trẻ em. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:      

- Cục TTCS, Bộ TTTT; 

- Hội NCT tỉnh TQ; 

- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu TTBCXB, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Tuấn 
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