
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền, phòng ngừa xử lý  

tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; cung 

cấp 34 file tuyên truyền phòng, chống dịch   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 12 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; 

- Các cơ quan, đơn vị xuất bản bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

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

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

 

Thực hiện Văn bản số 11176/UBND-NC1 ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Văn bản 

số 918/TTCS-TT ngày 15/12/2021 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc phát sóng chương trình phát thanh trên hệ truyền thanh cấp 

huyện, cấp xã; Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị 

đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung sau:  

1. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, 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 và xuất bản bản tin cùng các hình thức thông tin cơ sở 

khác tăng cường tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm 

đoạt tài sản theo nội dung Văn bản số 978/KN-VKS-P1 ngày 07/7/2021 của Viện 

Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa 

tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (gửi kèm theo văn bản này). 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh - 

Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tải 34 file chương trình phát thanh 

về phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và 

Truyền thông và thực hiện phát sóng tuyên truyền đến người dân (website:  

http://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-so.html). 
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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; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);  

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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