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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền thực hiện
Chỉ thị 17 và Quyết định 2060
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 1281/STTTT-TTBCXB ngày 09/8/2021 của Sở
Thông tin và Truyền về việc tuyên truyềnthực hiện Chỉ thị 17 và Quyết định
2060 của Thủ tướng Chính phủ.
UBND huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;
UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp, tập
trung thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ và Kế hoạch số 183/KH-BCĐ389 ngày 23/07/2021 của UBND
tỉnh về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh
doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm,
thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; tuyên truyền việc
thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai
đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 2060/QĐ-TTg
ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 188/KH-UBND
ngày 28/07/2021 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
a) Đối với tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ
- Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm
chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc xuất
xứ, không bảo đảm chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ. Phản ánh kết quả hoạt
động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực
lượng chức năng và công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm, biểu
dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận
thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém
chất lượng.

2
- Các hoạt động quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình, báo chí trên môi
trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ
bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, bảo đảmdược phẩm, mỹ phẩm, thực
phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo
chất lượng, thông tin đúng quy định trong kinh doanh hàng hóa.
b) Tuyên truyền thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
2. Tuyên truyền về an toàn giao thông và văn hóa giao thông, trong đó chú
trọng tuyên truyền, phổ biến về kỹ năng phòng tránh tai nạn, kỹ năng điều khiển
phương tiện tham gia giao thông an toàn, hậu quả của tai nạn giao thông đường bộ
do chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng ma túy, chất có cồn, sử dụng điện thoại,
không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không thắt dây an toàn, không sử dụng ghế ngồi
cho trẻ em trong ô tô, đặc biệt các kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn trên đường
cao tốc;tăng cường thời lượng tuyên truyền, hướng dẫn an toàn giao thông trên hệ
thống Đài TT huyện, Đài TT các xã, thị trấn Cổng TTGTĐT huyện.
UBND huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, CPT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, VHTT.
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