
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:           /UBND-VH&TT 
V/v tuyên truyền về tăng cường 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

và tín dụng đen 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày        tháng       năm 2020 

 

   Kính gửi: 

     - Các phòng, ban, đơn vị; 

     - UBND các xã, phường. 

    

Thực hiện 1158/STTTT-TTBCXB ngày 22/12/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc tuyên truyền về tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và tín dụng đen, UBND thành phố yêu cầu:  

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường 

Tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đông 

đảo tầng lớp nhân dân về việc thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 

02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số: 9076/UBND-VX1, 

ngày 03/12/2020 về thực hiện Công điện 1699/CĐ-TTg (sao gửi kèm theo). 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền phòng, ngừa đấu tranh với tội phạm và 

vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”: 

+ Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi 

phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. 

+ Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, 

hậu quả của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 

“tín dụng đen”. 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế, chính 

sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi cho mọi tầng lớp nhân dân; 

thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động 

cho vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng… để nhân dân biết, 

cảnh giác, chủ động phòng ngừa. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TTTT thành phố 

Tăng cường công tác tuyên truyền, dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần 

suất phát sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Công điện số 

1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và văn bản số 1118/TTCS-TTTH, ngày 



12/11/2020 về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền phòng, ngừa đấu tranh 

với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo 

nội dung nêu tại mục 1 văn bản này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Tùng 
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