
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 
                         

          Số:           /UBND-VH 
V/v triển khai tuyên truyền một số nội 

dung theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Việt Trì, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: 
-  

- Các phòng, ban, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Giáo dục 

và Đào tạo, Tài nguyên- Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô 

thị; Đài Truyền thanh- Truyền hình Thành phố, Trung tâm 

Dân số KHH gia đình.  

- UBND các phường, xã. 

 UBND Thành phố nhận được văn bản số 648/STTTT-TTBCXB ngày 

09/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ về việc tuyên truyền 

một số nội dung;  

 UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường, xã 

thực hiện tuyên truyền các nội dung sau: 

1. Tổ chức phát sóng các chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng 

nông thôn mới và tuyên truyền bảo vệ môi trường do Cục Thông tin cơ sở sản 

xuất. 

(File chương trình phát thanh được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, thông tin tại địa chỉ web: 

https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-so.html). 

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong công tác quản lý, khai thác và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đặc biệt không lấn chiếm, sử dụng 

đất đường giao thông, đất hành lang an toàn giao thông. Phản ánh các hành vi phá 

hoại công trình giao thông, các trường hợp sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa 

hè, hành lang an toàn đường bộ; tuyên truyền, biểu dương để nhân rộng các mô 

hình xã hội hóa có hiệu quả trong bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. 

3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung và mục tiêu của Nghị quyết 21-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công 

tác dân số trong tình hình mới; Chương trình điều chỉnh mức sinh tỉnh đến năm 

2030 góp phần nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của cộng đồng về công 

tác dân số cũng như mục tiêu điều chỉnh giảm mức sinh, tiến tới mức sinh thay 

thế. Chú trọng tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các cặp vợ chồng, nam, nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ về cuộc vận động “Dừng ở hai con để nuôi, dạy cho tốt”; 

quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con; hệ lụy của mức sinh 

cao; các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; lợi ích của việc thực hiện các biện 

pháp tránh thai, không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh con quá dày để 

xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.  

https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-so.html


2 

 

4. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống đuối nước 

trẻ em. Chú trọng phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em 

đến từng trường học, lớp học, thôn, bản, xóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư; giáo 

dục, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ 

em về nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước. 

5. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống bệnh 

dại. Chú trọng tuyên truyền các thông điệp truyền thông về phòng, chống bệnh 

dại trên người và động vật; vận động người nuôi chó phải thực hiện khai báo, nuôi 

nhốt, tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh Dại theo quy định tổ chức các hoạt 

động.  

6. Tuyên  truyền,  phổ  biến  đường  lối  của  Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010; Nghị định số 

99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, quyền lợi người tiêu dùng; Chương trình 

hành động số 46-Ctr/TU ngày 09/4/2019 của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Chỉ 

thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thưTrung ương Đảng về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản có liên quan). Tăng cường công tác 

tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt tập trung 

tuyên truyền hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Biểu dương 

gương người tốt việc tốt trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông 

tin cảnh báo nguy cơ mất an toàn của hàng hóa cho người tiêu dùng, phê phán 

công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân để giáo dục phòng ngừa chung.   

UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường, xã 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- Sở TT và TT (B/c); 

- CT, PCT UBND TP (Ô.Luận) (C/đ); 

- Lưu: VT, VH (T-05b).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Công Luận 
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