
 

              Kính gửi: 

- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; 

- Các đơn vị có hoạt động trang thông tin điện tử; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện các Văn bản của Cục Thông tin cơ sở, UBND tỉnh tại: Công văn số 

300/BTTTT-TTTH ngày 14/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên 

truyền sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng; Công văn số 1612/UBND-

KGVX ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường phòng chống tai nạn 

thương tích, xâm hại, bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh; Công văn số 218-

CV/BTGTU ngày 19/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông báo phát động 

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII; Công văn số 

1637/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền việc di dời 

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM; Kế hoạch số 10/KH-BCĐ 

ngày 14/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về triển khai các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2021. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện những nội dung sau: 

1. Tuyên truyền về lợi ích của việc thu phí điện tử không dừng để người dân, 

doanh nghiệp thực hiện dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo 

hình thức điện tử không dừng đối với toàn bộ các phương tiện thuộc diện thu phí và 

gương điển hình thực hiện tốt việc thu phí điện tử không dừng (Đính kèm Quyết 

định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 

07/10/2020). 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 

phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, xâm hại, bạo lực trẻ em. 

3. Thông tin về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII. 

Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan báo chí, xuất 

bản có tác phẩm xuất sắc (Đăng tải và xuất bản trong năm 2021 ở trong nước và 

nước ngoài) trên lĩnh vực thông tin đối ngoại (Đính kèm thông báo về giải thưởng 

toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII của Ban Tuyên giáo Trung ương). 

4. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người dân 

về Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh để người dân có thân nhân chôn cất tại Nghĩa trang chủ động liên hệ với 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v thực hiện công tác 

 thông tin tuyên truyền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày        tháng 5 năm 2021 
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Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân kê khai, cất bốc kịp thời 

(Đính kèm Công văn số 1170/UBND của UBND quận Bình Tân). 

5. Tăng cường thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền phòng, chống mua 

bán người đến từng địa bàn dân cư, trường học, khu dân cư, doanh nghiệp…; xây 

dựng các tư liệu, tài liệu, video clip truyền tải thông điệp phòng, chống mua bán 

người trên các trang thông tin; tăng cường ứng dụng các trang mạng xã hội có 

nhiều người sử dụng và theo dõi để tuyên truyền. 

 

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai nghiêm túc và có 

hiệu quả các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Các sở, ban, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  

Công an tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội,  

Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Để p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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