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KInh giri: 

    

- Các ca quan báo chI cüa tinh; 
- Cong Thông tin din tCr tinh; 
- Dài Truyên thanh - Truyên hInh các huyn, thânh, thi. 

Thçrc hin các van bàn: Van bàn so 240-CV/BTGTU ngày 16/9/2019 cüa 
Ban Tuyên giáo Tinh üy ye vic tuyên truyên, 4n dng tharn gia Cuc thi tràc 
nghim tim hiêu 90 nàm ljch si'r ye yang cüa âng Cong san Vit Nam; Van bàn 
s 3164/BTTTT-Ttr ngày 18/9/2019 cUa B Thông tin và Truyên thông ye vic 
phi hcrp chi dao  thanh tra quãn 1 thông tin thuê bao di dng; Hu&ng dn so 
03/HD-MTTQ-BTTT ngày 16/9/2019 cüa Ban Thix&ng trirc Uy ban MTTQ Viêt 
Nam tinh Phü Th9 ye vic tô chirc boat  dng k nirn 89 nàm Ngày truyên 
thng M.t tran To quôc Vit Nam, Ngày hi dai  doàn kêt toàn dan tc và hix&ng 
ing Ngày pháp 1ut Vit Nam; Van bàn 996/SCT-QLTM ngày 12/9/2019 cüa 
Si Cong thuang ye vic phôi hçTp giám sat, quàn 1 hot dng kinh doanh theo 
phuang thc da cap trên dja bàn tinh, Sâ Thông tin và Truyên thông dê nghi: 

1. Các cci quan, dan vj ma chuyên trang, chuyên miic tuyên truyn, ph 
bin rQng râi Cuc thi träc nhim "TIm hiêu 90 nAm ljch sir ye yang cüa Dãng 
Cong san Vit Nam". Báo Phci Th din tà và Cong Thông tin din t& tinh, treo 
banner và dn du&ng link tài Cuc thi trén mng xã hi VCNET dê tao diêu 
kinthun Igi cho can b, dàng viên và các tang lap Nhân dan tham gia Cuôc thi 
(The l gii kern theo). 

2. Dành thai gian, thai luqng däng tài, phát song các ni dung sau: 

2.1. Tuyên truyn k nim 89 närn Ngày truyn thng cUa Mt trân T 
quc Vit Nam và Ngày hi dai  doàn két toàn dan tc gAn vO'i Ngày pháp luât 
Vit Nam. Trong do, tuyên truyên dm net các boat dng k nim trên dja bàn 
tinE; ljch sir, truyên thông ye yang cüa Mt trn To quOc Vit Nam trong sir 
nghip giài phóng dan tc, xây dijng và bâo v To quôc gän vâi xay dung va 
phát buy süc manh  khôi  dai  doàn kêt toàn dan tc; kêt qua thirc hin phong trào 
thi dua yêu nu6c, các Cuc vn dng do Mt trn To quôc Vit Nam phát dông, 
k& qua thi;rc hin Chuang trInh hành dng cüa Mt trn To quôc Vit Nam thuc 
hin Nghj quyêt Dai  hi XII cüa Dàng và Nghj quyet Dai hi Ian thr IX cüa MAt 
trn To quôc Vit Nam. Phànbác các lun diu xuyén tac, kIch dng cüa các th 
lire thu djch nhäm chia re khôi dai  doàn két toàn dan tc, gay mat on diinh chInli 
tn và trt tçr an toàn xã hi. 

2.2. Tuyên truyn, ph bin các quy dnh cüa pháp lut v hoat dng kinh 
doanh theo phucmg thirc da cap và nhüng thu doan igi diing ban hang da cp d 



h'ra dào, chim doat tài san; cãnh báo cho ngiiYi dan chü dng phông ngl'ra, tránh 
bj lôi kéo d d tham gia vào các boat dng ban hang da cap bat chInh, lçii dicing 
mô hInh kinh doanh theo phi.rcing thüc da cap dé buy dng tài chInh ban hang da 
cp khi chxa däng k vó'i ca quan có thâm quyên. Tuyén truyên cho can b, 
cong chtrc, viên chi1rc trên dja bàn tinh không dixçc tham gia ban hang da cp và 
không duçc lam dào tao  viên cüa doanh nghip ban hang da cap theo quy djnh 
tai Diem d, Khoãn 2, Diêu 28 Nghj djnh so 40/2018/ND-CP ngày 12/3/2018 cüa 
ChInh phü ye quãn 1 hot dng kinh doanh theo phucmg thirc da cap. Báo cáo 
két qua tuyên truyen gfri ye Sà Thông tin và Truyên thông (qua Phông Thông tin 
- Báo chI - Xuát ban) trwác ngày 3 0/11/2019. 

2.3. Ph bin các van ban quy pham pháp lut v dAng k, sr diing thông 
tin thuê bao nhärn tao  buó'c chuyCn biên manh me cho ngui dan, doanh nghip 
tuan thu dung pháp lut. Thông báo rng rãi kêt qua thanh tra, kiêm tra và xir l 
vi pham trong vic dãng k thông tin thuê bao di dng, mua ban, li.ru thông sim 
din thoai dã thrçic kIch hoat  dãng k thông tin thuê bao. 

D nghj các ca quan, dan vj trin khai thirc hin hiu qua ni dung trên./., 

Noi n/ian: 
- Nhr trên; 
-GD; 
- Liiu: VT, UBCXB (TL).7 
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