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UBND thành phố Việt Trì nhận được Văn bản số 538/STTTT- TTBCXB ngày 

21/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Triển lãm Sách kỷ 

niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và một số nội dung (tăng cường 

công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng ngừa, xử lý hoạt 

động lừa đảo chiếm đoạt tài sản). 

Về việc này, UBND thành phố Việt Trì đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND 

các phường xã thực hiện một số nội dung sau: 

1.  Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Thành phố 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia hưởng ứng Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm 

Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức trực tuyến 

tại sàn Book365.vn (tổ chức từ ngày 01/9/2020 - 15/9/2020). 

- Tích cực đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin chính thống về phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên các ấn phẩm xuất bản, trang thông tin điện 

tử, mạng xã hội của cơ, quan đơn vị. 

- Tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống 

tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó có công tác phòng chống tội phạm, vi phạm 

pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

- Thông tin, tuyền truyền sâu rộng sự kiện Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm 

Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề "Khắc ghi nguồn 

cội - tự hào dân tộc - gắn kết phát triển đất nước” diễn ra từ ngày 1/9 đến ngày 

15/9/2020 tại địa chỉ book365.vn. 

- Thường xuyên rà soát, theo dõi thông tin trên môi trường mạng để kịp thời 

phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp đăng tải thông tin không chính xác, sai lệch 

về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

- Tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường 

mạng, xuất bản phẩm, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin, thuê bao di động, thuê bao Internet. 

- Tăng cường phối hợp theo dõi, phát hiện và xử lý các trang thông tin điện tử, 

tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân có hành vi huy động vốn, đầu tư trái 

phép, đổi tiền qua trung gian, quảng cáo mua bán hàng hóa, dịch vụ mua hộ hàng 

hóa… để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  
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3. Đài Truyền thanh- Truyền hình Thành phố  

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng,  

trên Cổng thông tin điện tử Thành phố về sự kiện Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm 

Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với các nội dung: Trưng 

bày, giới thiệu một cách tổng quan về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, 

thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành tựu cách mạng của đất nước 

trong quá trình đổi  mới, phát triển và hội nhập quốc tế.  

- Thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ diễn biến, tình hình thiên tai và công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; giới thiệu, biểu dương những tổ 

chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa 

phương, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

- Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tội phạm; những phương thức, thủ đoạn, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là 

lừa đảo trên không gian mạng; kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức 

năng giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt 

động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tuyên truyền các mô hình, điển hình, 

gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 

liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

4. UBND các phường, xã 

- Tuyên truyền, phổ biến về sự kiện Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc 

khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức trực tuyến tại sàn 

Book365.vn đến cán bộ, Nhân dân cùng tham gia hưởng ứng. 

- Chỉ đạo, đôn đốc hệ thống đài truyền thanh cơ sở triển khai công tác thông 

tin, tuyên truyền về Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức trực tuyến tại sàn Book365.vn; công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; công tác đấu tranh, phòng chống 

tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

UBND Thành phố đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ triển 

khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                                                  

- PCT UBND TP (Ô. Luận);                                                       
- Lưu: VT, VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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