
UBND HUYỆN BẮC SƠN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ TT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:          /PVHTT Bắc Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 
V/v tuyên truyền chương trình kích cầu 

tiêu dùng nội địa; tăng cường và nâng 

cao hiệu quả công tác dân vận của cơ 

quan Nhà nước các cấp; tuyên truyền về 

tái hòa nhập cộng đồng 

 

 

Kính gửi:  

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

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Văn bản số 1424/STTTT-TTBCXB ngày 05/8/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí 

Lương Văn Tri (17/8/1910 -17/8/2020); chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa; tăng cường 

và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; tuyên truyền về tái 

hòa nhập cộng đồng. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các đơn vị, địa phương 

tuyền truyền các nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

1.1. Tuyên truyền kết nối doanh nghiệp hưởng ứng chương trình kích cầu 

tiêu dùng nội địa 

Tuyên truyền các hoạt động kết nối doanh nghiệp hưởng ứng chương trình 

kích cầu tiêu dùng nội địa, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng 

giữa đơn vị sản xuất với nhà phân phối và người tiêu dùng; giữa các đơn vị sản 

xuất với nhau; xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặc sản vùng 

miền, sản phẩm có tiềm năng các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào 

hàng Việt Nam”. 

1.2. Tuyên truyền thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập 

cộng đồng 

- Tuyên truyền có hiệu quả các quy định của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP  

ngày 17/4/2020 của Chính phủ nhằm thực hiện chính sách hình sự nhân đạo đối với 

người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng 

đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm, vi phạm pháp luật, bảo 

đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. 

- Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân về thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa 



nhập cộng đồng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc 

tái phạm tội, vi phạm pháp luật đối với người chấp hành xong án phạt tù; tuyên 

truyền kịp thời về gương người tốt, việc tốt, những mô hình, cá nhân điển hình tiên 

tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.  

2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trên hệ 

thống loa truyền thanh của huyện, đài truyền thanh xã; tuyên truyền trên internet, 

mạng xã hội Facebook, Zalo,... và các hình thức phù hợp khác.  

Nhận được văn bản này, đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TTTT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Loan 
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