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Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Ngày 08/10/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 

2420/SLĐTBXH-TE-PCTNXH về việc đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thực 

hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025, sau khi nghiên 

cứu, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 

- Tại Mục 7 Phần 5 đề nghị sửa đổi, bổ sung: “7. Sở Thông tin và Truyền 

thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí, đài phát thanh truyền hình tỉnh, các 

cơ quan thường trú, Văn phòng đại diện các báo Trung ương và tỉnh bạn đóng 

trên địa bàn thường xuyên và hệ thống thông tin cơ sở thường xuyên thực hiện 

hoạt động thông tin, truyền thông về phòng, chống mại dâm; đề xuất các giải 

pháp phù hợp nhằm ngăn chặn các trang mạng có nội dung liên quan đến mại 

dâm; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên 

quan và địa phương xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống 

mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Bổ sung nhiệm vụ cho Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin, bài, phóng sự, thời 

lượng tuyên truyền về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác phòng, chống mại 

dâm. Đảm bảo thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên Báo Hà 

Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ít nhất một tháng một lần.  

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB2. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 


		dtlam.stttt@hatinh.gov.vn
	2021-10-15T16:06:13+0700


		sott_tt@hatinh.gov.vn
	2021-10-15T16:38:22+0700


		2021-10-15T16:38:39+0700


		2021-10-15T16:38:54+0700




