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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

 
V/v tuyên truyền Quyết định số 757; Sổ 

tay ứng phó với rủi ro thiên tai; Thi hành 

án dân sự; Giải báo chí của Quân khu 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc; 

- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT 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; 

- Phòng Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về việc  

tuyên truyền Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ; tuyên truyền và phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó 

tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai; Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thi 

hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; hướng ứng Giải báo chí “Lực lượng 

vũ trang Quân khu 2-75 năm vinh quang và trách nhiệm”, Sở Thông tin và Truyền 

thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền 

a) Tuyên truyền Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 

- Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát 

sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền, phổ biến:  

+ Nội dung Quỵết định số 757/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng 

nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định của tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hiệp 

quốc (FAO) đến năm 2025. 

+ Nội dung Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ gia nhập hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại 
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khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của FAO 

(Hiệp định PSMA); các nội dung Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng; quan 

điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế biển, trong đó có 

nuôi trồng và khai thác thủy sản tại Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Nội dung văn bản số 2266/BTTTT-TTCS của Cục Thông tin cơ sở, Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 

04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Tuyên truyền và phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó 

tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai 

- Tuyên truyền Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc ban hành sổ tay hướng dẫn 

xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai và văn bản 

số 1061/PTTH&TTĐT, ngày 16/6/2020 của Cục Phát thanh, Truyền hình và 

Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền và phổ biến 

sổ tay nói trên. 

- Tăng cường tần suất, thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh 

báo, chỉ đạo ứng phó với mưa, bão và các tình huống bất thường để chính quyền 

các cấp ở địa phương và người dân lưu ý, theo dõi, cập nhật thường xuyên, chủ 

động phòng, tránh, tránh tư tưởng chủ quan, bị động trong công tác phòng chống 

thiên tai. 

- Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ 

rủi ro thiên tai truy cập tại đường link: https://bitly.com.vn/2DLkg.  

c) Tuyên truyền Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự trên 

địa bàn tỉnh  

- Tuyên truyền Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

Thi hành án dân sự và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng 

Chính Phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự. 

- Chỉ thị số 07-CT/UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

d) Tuyên truyền hướng ứng Giải báo chí “Lực lượng vũ trang Quân khu 2-

75 năm vinh quang và trách nhiệm” 

- Đăng tải Thể lệ Giải báo chí và triển khai tuyên truyền về giải trên các ấn 

phẩm báo chí nhằm huy động, kêu gọi sự hưởng ứng tham gia của đông đảo nhà 

https://bitly.com.vn/2DLkg
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báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, lực lượng vũ trang và tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh. 

-  Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm: 

+ Thời gian: Vòng cấp trực thuộc Quân khu thời gian nhận tác phẩm từ ngày 

phát động đến ngày 30/7/2021; vòng cấp Quân khu thời gian nhận tác phẩm từ 

ngày 01/9/2021 đến ngày 15/9/2021. 

+ Địa chỉ: Báo Quân khu 2 - Hòm thư 3NB-20 Đền Hùng, Phú Thọ (phường 

Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ). 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 

04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền và phổ biến sổ tay hướng dẫn 

xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai; Chỉ thị về 

việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; hướng 

ứng Giải báo chí “Lực lượng vũ trang Quân khu 2-75 năm vinh quang và trách 

nhiệm” 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. 

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; 

- Cục PTTH&TTĐT; Cục TTCS (B/c);  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (B/c); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Văn Minh 
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