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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: 927 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 10 năm 2020

V/v tuyên truyền về Chỉ thị 24 của Thủ
tướng Chính phủ, phổ biến Luật tại
kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV,

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 UBND tỉnh tại Kế hoạch số: 157/KH-UBND, ngày
14/9/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề,
góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh
quốc gia trong tình hình mới; Kế hoạch số: 47/KH-HĐPH, ngày 23/9/2020 về phổ
biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và một số
nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; 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 24/CT-TTg
ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ
năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh
quốc gia trong tình hình mới và phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ
9, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trên địa bàn tỉnh.
- Nội dung tuyên truyền tập trung:
a) Đối với việc tuyên truyền Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ
tướng Chính phủ
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- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của nhân lực
có kỹ năng nghề, về phát triển giáo dục nghề nghiệp tới các đối tượng trong xã
hội tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận trong hành động nhằm huy
động sự tham gia của toàn xã hội, sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc phát
triển nhân lực có kỹ năng nghề và phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu
cầu nhân lực trực tiếp cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động;
- Tuyên truyền thực hiện tốt Kế hoạch số 20-KH/TƯ ngày 15/6/2016 của
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 6/6/2014 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào
tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 21/8/2019
về “Giáo dục định hướng và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai
đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
- Tuyên truyền Kế hoạch số: 157/KH-UBND, ngày 14/9/2020 về việc triển
khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất
lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.
b) Đối với việc tuyên truyền phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp
thứ 9, Quốc hội khóa XIV
- Tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội
khóa XIV bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV thông qua 10 luật, bao gồm: Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương
thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn
bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định
tư pháp; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Hòa giải, đối
thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên
tai và Luật đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Xây dựng.
- Tuyên truyền kế hoạch số: 47/KH-HĐPH, ngày 23/9/2020 về phổ biến các
Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện tuyên truyền Chỉ
thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và phổ biến các Luật
được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đối với Phòng Văn hóa
Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã,
phường, thị trấn.
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- 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;
- 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
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Đào Văn Minh

