
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn  

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

  

 

 

Kính gửi: 

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

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 48-

CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; Nghị 

định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

pháo. Xem nội dung các văn bản tại địa chỉ:  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202065; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Chi-thi-48-CT-TW-

2020-to-chuc-Tet-nam-2021-459412.aspx; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-137-

2020-ND-CP-quan-ly-su-dung-phao-453444.aspx. 

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình cung cầu, 

diễn biến giá cả thị trường tại địa phương, nhất là các mặt hàng, dịch vụ đáp ứng 

trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân; các chương trình xúc tiến thương 

mại trong nước, chương trình bình ổn thị trường của tỉnh (mặt hàng, giá cả, địa 

điểm bán) gắn với tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Tuyên truyền, cảnh báo tác hại, hậu quả nghiêm trọng của hành vi buôn 

bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; vận động người dân chấp 

hành các quy định về quản lý, sử dụng pháo và tham gia tích cực cùng các cơ 

quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động 
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buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, góp phần giữ vững tình 

hình an ninh, trật tự tại địa phương.  

- Vận động người dân và các hộ kinh doanh niêm yết giá và bán theo giá 

niêm yết nhằm bình ổn giá cả thị trường; không vận chuyển buôn bán gia súc, 

gia cầm không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm...  

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản 

thân và gia đình, thực hiện tốt vệ sinh môi trường; vận động người dân thực hiện 

việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch tại các khu vực tập trung đông người. 

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về an ninh trật 

tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; tham gia các hoạt động vui chơi, 

văn hóa, nghệ thuật, thể thao vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ 

tục; bài trừ tệ nạn mê tín, cờ bạc... 

- Đưa tin, bài phản ánh các hoạt động chào mừng Xuân Tân Sửu 2021, 

không khí vui Xuân, đón Tết; hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các cấp chính 

quyền đối với đối tượng người có công, các đối tượng chính sách, người nghèo, 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt, các gia đình bị thiệt hại trong các đợt thiên tai vừa qua; công tác giám 

sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng để đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm tại địa phương và trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (A, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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