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Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền kiểm soát ô  

nhiễm môi trường không khí và sử dụng  

dịch vụ thu phí điện tử không dừng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

 

      Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn 

nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc; 

- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

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

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

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thông tin Cơ sở tại Văn bản số 944/BTTTT-

TTCS ngày 31/3/2021 về việc tuyên truyền kiểm soát ô nhiễm môi trường không 

khí và Văn bản số 300/TTCS-TTTH ngày 14/5/2021 về việc tuyên truyền sử dụng 

dịch vụ thu phí điện tử không dừng. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền như sau: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền 

a) Tuyên truyền kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 

- Bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg 

ngày 18/01/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. 

- Tuyên truyền về chất lượng không khí và các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm 

môi trường không khí để các cấp chính quyền và nhân dân biết, chủ động có biện 

pháp ngăn ngừa các nguy cơ và tác hại của ô nhiễm không khí. Theo đó, kịp thời 

thông tin, cảnh báo đến người dân về chất lượng môi trường không khí, các nguy 

cơ và tác hại của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người, các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.  

- Nội dung số liệu quan trắc môi trường không khí được cung cấp từ nguồn 

thông tin chính thức của các cơ quan có thẩm quyền về quản lý chất lượng không 

khí ở trung ương và các địa phương gồm: 

+ Thông tin đăng tải chính thức trên website của Tổng cục Môi trường - Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ vea.gov.vn và công bố chỉ số chất lượng 

không khí Việt Nam (VN_AQI) trên ứng dụng di động VN Air. 
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+ Công bố và cảnh báo về chất lượng không khí tại các trạm quan trắc quốc 

gia, được cập nhật và công khai 24/24h tại địa chỉ cem.gov.vn. 

- Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin để phục vụ hoạt động thông tin, tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kiểm soát ô nhiễm môi trường 

không khí là Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Tuyên truyền sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng  

- Bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 

19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo 

hình thức điện tử không dừng và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 về việc 

đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo 

hình thức điện tử không dừng. 

- Tuyên truyền về lợi ích của việc thu phí điện tử không dừng. 

- Tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp thực hiện dán thẻ đầu cuối và sử 

dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với toàn bộ 

các phương tiện thuộc diện thu phí. 

- Tuyên truyền về điển hình thực hiện tốt việc thu phí điện tử không dừng. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các hình thức tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện 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 tuyên truyền sâu rộng các nội dung đã nêu 

tại mục 1 văn bản này 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 Thông tin cơ sở (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-25T07:56:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Hữu Vinh<vinhdh@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-05-25T08:00:06+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-05-25T08:00:13+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-05-25T08:00:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




