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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Truyền thông 
phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Chỉ 
đạo Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022  

về thành lập Tiểu ban Truyền thông phục vụ Lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập  t ỉnh và 
Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Tiểu 
ban Truyền thông phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập  t ỉnh và Hội nghị Xúc tiến 

đầu tư năm 2022; 

Tiểu ban Truyền thông phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị 

Xúc tiến đầu tư năm 2022 (gọi tắt là Tiểu ban) phân công nhiệm vụ các thành viên, 
cụ thể như sau: 

1. Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng Tiểu ban: 

1.1. Phụ trách chỉ đạo chung, điều hành mọi hoạt động của Tiểu ban trước, 
trong và sau Lễ kỷ niệm và Hội nghị. 

1.2. Chịu trách nhiệm về hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của Tiểu ban trước Ban Chỉ đạoTổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội 
nghị xúc tiến đầu tư năm 2022. 

2. Đồng chí Lý Rotha, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Tiểu ban: 

2.1. Định hướng, theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền Lễ kỷ niệm 
và Hội nghị. 

2.2. Chỉ đạo, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng sản 
xuất phim tài liệu “Sóc Trăng - 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển”.  

2.3. Chỉ đạo, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan tổ chức họp báo, thông cáo báo chí về Lễ kỷ niệm và Hội nghị. 



2.4. Chỉ đạo đưa nội dung Lễ kỷ niệm và Hội nghị vào chương trình Hội 
nghị Báo cáo viên hàng tháng; xây dựng nội dung tuyên truyền cho báo cáo viên 

cấp cơ sở. 

2.5. Chỉ đạo mở chuyên mục Lễ kỷ niệm và Hội nghị, cập  nhật đầy đủ kịp  
thời các thông tin cần thiết trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.  

2.6. Đầu mối cung cấp các tài liệu về nội dung của Lễ kỷ niệm để Tiểu ban 
thực hiện các phần việc truyền thông theo kế hoạch của Tiểu ban.  

3. Đồng chí Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông, Phó trưởng Tiểu ban; cùng các thành viên Tiểu ban Truyền thông 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

3.1. Đầu mối phối hợp với Tiểu ban Nội dung phục vụ Lễ kỷ niệm, Tiểu ban 

Nội dung phục vụ tổ chức Hội nghị, Tiểu ban Vận động tài trợ trong việc thực hiện 
công tác truyền thông Lễ kỷ niệm và Hội nghị. 

3.2. Chỉ đạo các đơn vị thông tin, truyền thông tuyên truyền đậm nét về các 
hoạt động chào mừng kỷ niệm trước, trong và sau Lễ kỷ niệm và Hội nghị. 

3.3. Chỉ đạo việc hướng dẫn, tiếp  nhận và hỗ trợ phóng viên báo chí đến tác 
nghiệp, đưa tin về Lễ kỷ niệm và Hội nghị. 

3.4. Chỉ đạo xây dựng chương trình truyền thông, công tác báo chí, quảng 
bá trước trong và sau Hội nghị; cấp phép xuất bản các ấn phẩm liên quan đến 
Hội nghị. 

3.5. Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo để cung cấp  thông 
tin cho báo chí, truyền thông trước Lễ kỷ niệm và Hội nghị. 

3.6. Chỉ đạo mở chuyên mục Lễ kỷ niệm và Hội nghị, cập  nhật đầy đủ kịp  
thời các thông tin cần thiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, 

hướng dẫn liên kết chuyên mục trên các cổng thông tin điện tử thành phần của các 
sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

3.7. Tham mưu cho UBND tỉnh hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí 
tuyên truyền Lễ kỷ niệm và Hội nghị.  

3.8. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các Cổng thông 
tin điện tử của các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tạo liên kết 

chuyên mục “Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 
2022” của tỉnh Sóc Trăng. 

3.9. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền 

trước, trong và sau Lễ kỷ niệm và Hội nghị đến các tầng lớp Nhân dân trên địa 
bàn tỉnh. 



3.10. Chỉ đạo công tác truyền thông qua mạng xã hội như: Zalo, Facebook, 
Twitter, tin nhắn Brandname,... nhằm nâng cao hiệu quả lan tỏa chiều rộng. 

4. Đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài Phát thanh 
và Truyền hình Sóc Trăng, thành viên Tiểu ban . 

4.1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền 

hình Sóc Trăng; mở các chuyên mục tuyên truyền Lễ kỷ niệm và Hội nghị với nội 
dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục cao.  

4.2. Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sản xuất phim tài liệu 
“Sóc Trăng - 30 năm tái lập, đổi mới, hội nhập  và phát triển” làm nổi bật hình 

ảnh tỉnh Sóc Trăng trong những năm đầu tái lập và sau 30 năm đổi mới. 

4.3. Chỉ đạo xây dựng kịch bản truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và Hội 

nghị trên Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng.  

4.4. Liên hệ Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ kịch bản, MC dẫn chương 

trình và truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh trên sóng của Đài 
Truyền hình Việt Nam. Đồng thời phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam 

trong công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm và  Hội nghị. 

4.5. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền quảng cáo đáp ứng quyền lợi nhà tài trợ.  

5. Đồng chí Trần Minh Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, thành viên Tiểu ban; cùng các đồng chí thành viên Tiểu 
ban Truyền thông thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

5.1. Chỉ đạo thực hiện 03 chương trình văn nghệ đặc biệt phục vụ Lễ kỷ 
niệm, Hội nghị Xúc tiến đầu tư và phục vụ Nhân dân. 

5.2. Chỉ đạo thiết kế và lắp đặt phông nền hội nghị, pano, băng rôn, khẩu 
hiệu tuyên truyền. 

5.3. Chỉ đạo trang trí Đài phun nước và rà soát lại việc trang trí hiện có tại 
Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh. 

5.4. Chỉ đạo hướng dẫn các sở, ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền 
cổ động trực quan và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 

kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh trên phạm vi toàn tỉnh. 

5.5. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm ảnh thành tựu kinh tế 

- xã hội, văn nghệ chào mừng 30 năm tái lập tỉnh tại Công viên Bạch Đằng và 
Công viên 30/4, thành phố Sóc Trăng. 

5.6. Chỉ đạo xây dựng các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, chào 

mừng Lễ kỷ niệm và Hội nghị; phối hợp với UBND thành phố Sóc Trăng treo 
băng rôn, khẩu hiệu, panô quảng bá trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.  



5.7. Chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn tham quan các địa điểm du lịch tại tỉnh Sóc 
Trăng (khi đại biểu có yêu cầu). 

5.8. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức cầu truyền hình trực tuyến chủ đề “Sóc 
Trăng - vùng đất đậm nét di sản văn hóa dân tộc” nhằm giới thiệu, quảng bá với 
bạn bè gần xa về quê hương và con người Sóc Trăng. 

5.9. Chỉ đạo phối hợp với sở, ngành tỉnh và UBND thành phố Sóc Trăng tổ 
chức Tuần lễ ẩm thực Sóc Trăng tại Công viên 30/4. 

5.10. Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thông tin, quảng cáo đáp ứng 
quyền lợi của doanh nghiệp và nhà tài trợ cho hoạt động Lễ hội và công tác an sinh 

xã hội của tỉnh. 

6. Đồng chí Phạm Lệ Lam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, 

thành viên Tiểu ban 

6.1. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh 

thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Lễ kỷ niệm và Hội 
nghị gắn với kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất 

đất nước. 

6.2. Tổ chức Hội thao cán bộ Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng lần thứ II 

năm 2022. 

6.3. Triển khai thực hiện các công trình mang tên hội; tổng v ệ sinh khuôn 
viên cơ quan các cấp và treo băng rôn chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.  

6.4. Chỉ đạo tổ chức tham gia 02 gian hàng ẩm thực và triển lãm hình ảnh tại 
Công viên 30/4, thành phố Sóc Trăng. 

7. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh, thành viên Tiểu ban 

7.1. Triển khai phát động các cấp Hội thực hiện các công trình, p hần việc 
chào mừng gắn với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Sóc 

Trăng tình nghĩa, tự tin, sáng tạo”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 
3 sạch, bảo vệ môi trường”, nhất là hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, tuần lễ 

áo dài. 

7.2. Triển khai cao điểm Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” 

cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ 
em mồ côi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; vận động hội viên,  
nhà hảo tâm đóng góp xây dựng Mái ấm tình thương cho cán bộ, hộ viên  nghèo 

có nhu cầu bức xúc về nhà ở. 

7.3. Tăng cường phối hợp vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi 

nghiệp; hướng dẫn hộ kinh doanh, doanh nghiệp nữ đăng ký, thực hiện sản p hẩm 



OCOP; tranh thủ các nguồn lực, khai thác các chương trình, dự án đầu tư,…để hỗ 
trợ cho hoạt động phong trào.  

7.4. Thông qua các hoạt động Hội phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, 
nhân rộng các gương điển hình phụ nữ tiêu biểu, về mô hình, cách làm hay trong 
thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và trong thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm công tác Hội. 

7.5. Chỉ đạo tổ chức tham gia 01 gian hàng ẩm thực trong Tuần lễ ẩm thực 

Sóc Trăng tại Công viên 30/4. 

8. Đồng chí Nguyễn Văn Triều, Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng, thành 

viên Tiểu ban 

8.1. Chỉ đạo mở chuyên trang trên Báo Sóc Trăng và p hối hợp  các đơn vị 

liên quan tổ chức viết bài, đưa tin quảng bá trước, trong và sau Lễ kỷ niệm và Hội 
nghị đăng trên báo in tiếng Việt, báo in tiếng Khmer. Đồng thời, mở chuyên mục 

đăng tải các bài biết về tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục 
dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên Báo Sóc Trăng điện tử. 

8.2. Chỉ đạo thực hiện ấn phẩm đặc biệt trên Báo Sóc Trăng p hục vụ tuyên 
truyền Lễ kỷ niệm và Hội nghị. 

9. Đồng chí Vương Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
thành viên Tiểu ban 

9.1. Phối hợp với Tiểu ban Nội dung phục vụ Lễ kỷ niệm, Tiểu ban Nội 

dung phục vụ tổ chức Hội nghị trong việc thực hiện công tác truyền thông Lễ kỷ 
niệm và Hội nghị. 

9.2. Đầu mối cung cấp các tài liệu về nội dung của Hội nghị Xúc tiến đầu 
tư 2022 để Tiểu ban thực hiện các phần việc truyền thông theo kế hoạch của 

Tiểu ban. 

10. Đồng chí Sơn Lương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh, thành viên Tiểu ban 

10.1. Tổ chức phát động tham gia giải thưởng văn học nghệ thuật t ỉnh Sóc 

Trăng lần thứ I năm 2022. 

10.2. Xuất bản Tạp chí Văn nghệ Sóc Trăng số đặc biệt "Dấu ấn 30 năm tái 

lập và phát triển tỉnh Sóc Trăng" (Tạp chí song ngữ (Việt – Khmer). 

10.3. Xuất bản Tập sách nghệ thuật với chủ đề “Dấu ấn qua hình ảnh, ca 
khúc, ca cổ sau 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng”. 

11. Đồng chí Liễu Quốc Đạt, Phó trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, 
Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Tiểu ban 



11.1. Chịu trách nhiệm giúp Trưởng Tiểu ban theo dõi tiến độ thực hiện 
nhiệm vụ của Tiểu ban; 

11.2. Tiếp nhận ý kiến của các thành viên Tiểu ban, tổng hợp xin ý kiến 
Trưởng Tiểu ban quyết định; 

11.3. Tổng hợp, rà soát tất cả các văn bản của các thành viên Tiểu ban tham 

mưu trước khi trình Trưởng Tiểu ban phê duyệt.  

Các thành viên Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ theo thông báo này và các 

nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Tiểu ban. 

Tiểu ban tổ chức họp 2 tuần một lần vào chiều ngày 15 và ngày 30 của 

tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp)  
hoặc họp đột xuất khi cần thiết theo chỉ đạo của Trưởng Tiểu ban.  

Thành viên Tiểu ban báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Thường trực 
Tiểu ban (Sở Thông tin và Truyền thông) vào lúc 16h00 thứ năm hàng tuần  để 

tổng hợp, báo cáo Trưởng Tiểu ban và Ban Chỉ đạo Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm 
tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ Lễ KN và HN; 
- TV Tiểu ban Truyền thông; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu:TT. TBTT. 

TRƯỞNG TIỂU BAN 
 

 
 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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