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: 643 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày31tháng 7 năm 2020

V/v sản phẩm bản đồ lưu hành thể hiện
sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia

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

Ngày 07/7/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số
2516/BTTTT-TTĐN về việc xử lý hiện tượng lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện
sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia. Về việc này, 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 về sai phạm của phương tiện giao thông
vận tải đường bộ của cá nhân và tổ chức có dán hình ảnh bản đồ Việt Nam trên
kính, thân xe và khung biển số xe nhưng không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa. Khung biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy thiết kế dán sẵn hình
ảnh bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa có thể dễ dàng lắp ráp vào biển số xe do
cơ quan chức năng cấp. Các phương tiện giao thông có phạm vi lưu thông rộng,
tác động lớn đến thị giác người dân cũng như người nước ngoài trên địa bàn
tỉnh, có thể hình thành ý thức sai lệch về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên
Biển Đông.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền nội dung nêu tại mục 1 văn bản này
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 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;
- Cục Báo chí, Cục TTCS (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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