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Căn cứ Công văn số 1988-CV/TĐTN-BTG, ngày 8/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tuyên truyền Chương trình số 19-CTr/TU ngày 

23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển hạ tầng giao thông; khu 

kinh tế, khu, cụm công nghiệp; đô thị và công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2021 - 2025”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc triển khai, tuyên truyền Chương trình số 19-CTr/TU ngày 

23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển hạ tầng giao thông; khu 

kinh tế, khu, cụm công nghiệp; đô thị và công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2021 – 2025” gắn với tuyên truyền Chương trình số 15-CTr/TU 

ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chỉ thị số sẵn sàng 

cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2021 – 2025”, trong đó cần tập trung tuyên truyền và thực hiện tốt 

một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền về những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội 

trong thực hiện các công trình dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho 

phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh; kết quả đạt được trong việc đầu tư nâng cấp 

cơ sở hạ tầng viễn thông, nhất là hạ tầng kỹ thuật trong triển khai xây dựng 

chính quyền điện tử; mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, Nhà 

nước và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Tuyên truyền các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ 

tầng đồng bộ trong đó nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc phát triển hạ 

tầng đối với tăng trưởng kinh tế; đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi 

trường, tăng trưởng xanh và ứng biến với biến đổi khí hậu; phát triển kết cấu hạ 

tầng đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá tạo đà tăng trưởng kinh tế nhanh và 

bền vững. Những mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông; hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng khu công nghiệp, các cụm khu công nghiệp; các mục tiêu quan 

trọng để xây dựng Thành phố Trà Vinh trở thành thành phố văn minh, xanh, 

sạch, đẹp mở rộng thành phố Trà Vinh đạt chuẩn đô thị loại II; Thị xã Duyên 

Hải hoàn thành tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III; xây 
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dựng huyện Tiểu Cần trở thành thị xã thuộc tỉnh; phấn đấu đến năm 2025 tỉ lệ 

đô thị hóa đạt 33%, xây dựng hạ tầng băng rộng cáp quang, hạ tầng viễn thông, 

mạng truyền số liệu, trung tâm dữ liệu của tỉnh để hướng tới xây dựng chính 

quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. 

3. Tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm và 06 giải pháp chủ yếu để phát triển 

hạ tầng giao thông; khu kinh tế, khu, cụm kinh tế, đô thị và công nghệ thông tin 

tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền công tác chỉ đạo, lãnh đạo của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng giao 

thông; khu kinh tế, cụm, khu công nghiệp; đô thị và công nghệ thông tin trên địa 

bàn tỉnh, gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XI, với 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá được xác định 

trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

4. Tuyên truyền và kế hoạch triển khai các công trình, dự án của tỉnh, nhất 

là công trình xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: 

nhân lực, đất đai, nhà ở, môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa, tín 

ngưỡng, dân tộc, tôn giáo, học sinh, sinh viên, yếu tố nước ngoài để tạo sự đồng 

thuận trong nội bộ đảng và các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực 

hiện; tuyên truyền vận động người dân tích cực hưởng ứng và đồng thuận đối 

phó với các chủ trương của tỉnh về các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng 

các khu công nghiệp, khu kinh tế, nhất là các công trình có ảnh hưởng đến 

quyền lợi đát đai, cuộc sống của gia đình. 

5. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, người dân tích cực 

hưởng ứng việc nâng cấp, mở rộng các đô thị trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, 

hướng dẫn đoàn viên thanh niên, người dân sử dụng các nền tảng số, dữ liệu số 

do các cấp chính quyền cung cấp để góp phần thực hiện thành công việc xây 

dựng xã hội số  trên địa bàn tỉnh. 

6. Thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội có liên quan đến 

việc triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án đến phát triển hạ tầng nói riêng và 

phát triển kinh tế - xã hội nói chung để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc 

trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa không 

để xảy ra điểm nóng trên địa bà, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội của tỉnh. 

7. Thực hiện tốt công tác phối hợp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, 

thù địch, thông tin giả, sai sự thật về đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến triển khai thực hiện Chương trình 

19-CTr/TU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đấu tranh phản bác thông tin sai sự 

thật ảnh hưởng đến uy tín và quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, 

nhất là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền 

các cấp. 
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Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


