
UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  138/VHTT Tràng Định, ngày  11 tháng 6 năm 2021 

V/v tuyên truyền Chương trình phòng, chống mua 

bán người; Phong trào “Nụ cười chiến sĩ” trong 

Công an Lạng Sơn; hưởng ứng Cuộc thi và Triển 

lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, 

đảo quê hương năm 2021; Thông cáo chung 

Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số Số: 1144/STTTT-TTBCXB ngày 10/6/2021 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Chương trình phòng, chống 

mua bán người; Phong trào “Nụ cười chiến sĩ” trong Công an Lạng Sơn; hưởng 

ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê 

hương năm 2021; Thông cáo chung Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2021, 

phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Tuyên truyền Kế hoạch chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình 

phòng, chống mua bán người tại địa bàn 03 huyện: Cao Lộc, Lộc  Bình, 

Tràng Định 

Tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, ý thức cảnh giác của người dân; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ 

biến các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người, phương thức, 

thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cách thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác các 

hành vi mua bán người, những nguy hiểm, rủi ro, hệ lụy của việc xuất cảnh trái 

phép sang Trung Quốc...Chú trọng tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, khu 

vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ 

cao bị mua bán. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; 

chú trọng áp dụng công nghệ thông tin như tin nhắn điện thoại SMS, mạng xã 

hội, báo điện tử... Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn 

dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán 

người 30/7”.  

2. Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp 

Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021 

- Tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo 

Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và nước 

ngoài; tuyên truyền những thành tựu, tôn vinh những tấm gương điển hình, tiêu 

biểu trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 
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- Để phục vụ công tác truyên truyền về “Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm 

ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021”, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị khai thác thông tin được đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn.  

3. Tuyên truyền phong trào “Nụ cười chiến sĩ” trong Công an Lạng 

Sơn 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về phong trào “Nụ cười chiến sĩ” trong Công an Lạng Sơn nói chung và Tràng 

Định nói riêng; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa 

những hình ảnh đẹp về chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng và kết quả triển 

khai, thực hiện Phòng trào nói chung để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên 

và nhân dân biết về mục đích, ý nghĩa của phong trào là “Xây dựng hình ảnh 

đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ”. 

4. Tuyên truyền Thông cáo chung Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 

năm 2021 

Tuyên truyền về nội dung Thông cáo chung và kết quả triển khai thực 

hiện các nội dung Thông cáo chung Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2021 và 

Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp, phổ biến đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội 

về mối quan hệ truyền thống láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai 

nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung và các tỉnh/khu nói riêng. Đề nghị các 

cơ quan, đơn vị khai thác thông tin được đăng tải trên trang Thông tin điện tử tại 

địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn để phục vụ công tác tuyên truyền. 

 Kế hoạch số 87/KH-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lạng 

Sơn; Kế hoạch số 1309/KH-CAT-PX03, ngày 21/4/2021 của Công an tỉnh gửi 

kèm trên iOffice. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên 

truyền các nội dung nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Huyện  ủy (BC); 

- CA huyện (BC); 

- Các ban, nganh, đoàn thể huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VHTT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 
Lục Thị Phương 
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