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UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 769 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 9 năm 2020

V/v tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 42, 43
90 năm ngày thành lập Hội Nông dân,

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

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại các văn bản số 2223CV/BTGTU, ngày 17/8/2020 về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số
42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; văn bản số 2230-CV/BTGTU, ngày
21/8/2020 về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân
Việt Nam và của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 24/8/2020 về
việc tiếp tục thực hiện thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018
của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động
Chữ thập đỏ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 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
- Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát
sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân
Việt Nam và tiếp tục thực hiện thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày
09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và
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hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến các
cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Nội dung tuyên truyền tập trung:
a) Đối với việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
của Ban Bí thư
- Vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu
quả thiên tai; quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, tôn trọng quy luật tự
nhiên, đảm bảo phát triển bền vững. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy
đảng, chính quyền và người đứng đầu.
- Xu thế biến đổi khí hậu, diễn biến tình hình thiên tai và những tác động
đến mọi mặt đời sống KT-XH. Tầm quan trọng của việc lồng ghép công tác
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch,
chiến lược phát triển KT-XH của địa phương; việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung
quy chuẩn, kiểm soát an toàn thiên tai trong các hoạt động phát triển KT-XH,
hạn chế rủi ro thiên tai. Tầm quan trọng và kết quả triển khai thực hiện đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; bài học kinh nghiệm; khó khăn
thách thức hiện nay.
- Việc kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hiệu quả
hoạt động của lực lượng cứu hộ, cứu nạn các cấp và lực lượng xung kích phòng,
chống thiên tai ở cơ sở; việc đầu tư vào các công trình phòng, chống thiên tai, đê
điều…; công tác xã hội hóa, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ năng ứng phó với biến đổi
khí hậu và thiên tai; vận động nhân dân phát huy tinh thần “tương thân, tương
ái” trong hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thiên tai. Giới
thiệu, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu; những sáng kiến,
mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai. Đấu
tranh trước những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, hành vi vi phạm pháp luật trong công
tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
b) Đối với việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội
Nông dân Việt Nam
- Sự ra đời Nông Hội đỏ, tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam.
- Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ gồm các nội dung chính:
+ Hội Nông dân Việt Nam và cuộc vận động cách mạng giải phóng dân
tộc (1930-1945).
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+ Giai cấp Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam trong sự
nghiệp xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam
chống đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975).
+ Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
+ Các kỳ Đại hội của Hội Nông dân Việt Nam.
+ Những bài học kinh nghiệm của Hội Nông dân Việt Nam.
c) Đối với việc tiếp tục thực hiện thực hiện tuyên truyền hoạt động
của Hội Chữ thập đỏ
- Đề nghị tuyên truyền Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018
của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động
Chữ thập đỏ trong tình hình mới và Chỉ thị số 10/CT-CTUBND, ngày 24/8/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng và Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc.
- Tuyên truyền đến các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các tổ
chức chính trị xã hội cùng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các
tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã dần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối
với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ. Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong
tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực phối hợp với các
cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, triển khai các hoạt động nhân đạo,
thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ, góp
phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42CT/TW của Ban Bí thư; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt
Nam và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của
Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ
thập đỏ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 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.
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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;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Thông tin và Truyền thông
Tỉnh Vĩnh Phúc
08-09-2020 16:16:12 +07:00

Đào Văn Minh

