ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1135 /STTTT-TTBCXB

Kon Tum, ngày 14 tháng 9 năm 2018

V/v tuyên truyền một số nhiệm vụ
trọng tâm tháng 9/2018

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- Các cơ quan báo chí TW thường trú tại địa phương;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông,
định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị
các cơ quan, đơn vị chú ý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền một số nhiệm
vụ trọng tâm như sau:
1. Thông tin, tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết số
437/NQ-UBTVQH14 ngày 14/10/2017 của Ban Thường vụ Quốc hội
Các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng nội dung thông tin, tuyên
truyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14. Trong đó,
thông tin về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc
thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác công trình giao thông theo
hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh–chuyển giao (BOT). Đài TT-TH cấp
huyện, thành phố xây dựng các chuyên mục, đồng thời nâng cao các hình thức
thông tin, tuyên truyền bằng các phương thức, hình thức đa dạng, phong phú: tin,
bài, tiểu phẩm truyền thanh...Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự cần
thiết để đầu tư dự án để tạo sự đồng thuận từ người dân, qua đó hỗ trợ kiểm tra,
giám sát quá trình triển khai thực hiện, vận động và khai thác dự án.
2. Thông tin, phổ biến công tác phòng tránh, ứng phó, sự cố, thiên tai
Tăng cường công tác tuyên truyền về kỹ năng phòng tránh, ứng phó, sự cố,
thiên tai nhằm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành trong
ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, không chủ quan trong nhận thức, có phương
án đề phòng mưa to, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân;
thông tin về thời tiết nguy hiểm để người dân biết phòng tránh, ứng phó, giảm
thiểu tổn thất về tính mạng và tài sản.
3. Tiếp tục tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm
Tiếp tục thông tin về công tác đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP) trên địa
bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng phản ánh, tuyên truyền về việc quy hoạch và xây
dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung; các cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm
động vật chưa được quy hoạch, bố trí phù hợp và theo đúng quy định; phổ biến
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rộng rãi hơn nữa Quy chế dựa vào nhân dân để phát hiện vi phạm ATTP, chế độ
khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo
ATTP”. Để ngày càng tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, ý thức của người
dân về chấp hành quy định của pháp luật về ATTP.
4. Thông tin về việc phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người
chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán
người
Đẩy mạnh thông tin về việc phối hợp liên ngành trong triển khai, thực hiện
Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 ngày 28/5/2018 của Bộ Công an về "Dự án
Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật
và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”. Trong đó, tích cực thông tin về
công tác xây dựng mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; việc xây
dựng và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm
pháp luật dựa vào cộng đồng”; việc quan tâm, giúp đỡ người chưa thành niên vi
phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại, bạo hành, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm
tái hòa nhập cộng đồng; việc thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn
phù hợp với trẻ em…
5. Thông tin việc triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây
dựng Đảng lần thứ III, năm 2018
Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng
rãi về Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ III- năm 2018; tăng cường
thông tin, tuyên truyền về Thể lệ của Giải để đông đảo các tầng lớp nhân dân trong
tỉnh biết tham gia; phối hợp với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để thông
tin những kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; phản ánh những nội
dung, kết quả nổi bật của những vấn đề mới, vấn đề khó đang đặt ra trong công tác
xây dựng Đảng hiện nay của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
6. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp
luật năm 2018
Tăng cường thời lượng, lồng ghép, phổ biến pháp luật trên các chuyên trang,
chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách,
định hướng dư luận phù hợp về Ngày pháp luật; phổ biến quy định của pháp luật
qua các vụ việc, tình huống, sự kiện pháp lý cụ thể, gắn với quyền và lợi ích hợp
pháp của các chủ thể, các vấn đề còn nổi cộm trong đời sống thu hút sự quan tâm
của dư luận hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018
Các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương tiếp tục duy trì các chuyên
trang, chuyên mục, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018, như: Các hoạt động liên quan
đến Cuộc vận động; các Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận
động. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
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thương mại và hàng giả nhằm ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạn buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng.
8. Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ
2018-2023
Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, gắn với tuyên truyền
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các
chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi CNVCLĐ; tuyên truyền về mục
đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; xây dựng các phóng sự, tin, bài về
phong trào CNVCLĐ, giới thiệu, tôn vinh người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến,
nhân tố mới trong CNVCLĐ giỏi, có thành tích xuất sắc; các phong trào thi đua,
sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn chào mừng Đại hội.
9. Thông tin việc thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo nâng
năng xuất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”
Thông tin, tuyên truyền việc tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”
nhằm phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá
nhân, khơi dậy sức sáng tạo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong lao động
sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và ứng dụng khoa học để nâng cao năng suất lao
động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập
quốc tế.
10. Tuyên truyền về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình
mới”
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về phụ nữ theo Kế hoạch số 60-KH/TU ngày
6/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh công
tác phụ nữ trong tình hình mới”. Tuyên truyền sâu rộng trong xã hội nhằm nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí, tiềm năng to
lớn của người phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thời kỳ đầy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
11.Tiếp tục thông tin về việc tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc các cấp
nhiệm kỳ 2019-2024, theo Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng
Tiếp tục thông tin tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc các
cấp theo theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Trong đó, tuyên truyền về việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng
về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các
cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ
Việt Nam; phối hợp thông tin về các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả để
chào mừng Đại hội.
12. Tuyên truyền về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch
Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo quần chúng nhân
dân trên địa bàn tỉnh biết, hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
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với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, góp phần nâng cao
nhận thức của cộng đồng về quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững.
13. Thông tin tuyên truyền về Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm
2018
Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh dành thời lượng chương trình tuyên
truyền, quảng các hoạt động Tuần lễ Văn hóa, Du lịch-Liên hoan ẩm thực Nam bộ
gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2018 đến với các tần lớp nhân dân
trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức lễ hội dự kiến 07 ngày (từ ngày 16 đến ngày
22/11/2018) tại khu văn hóa - du lịch Ao Bà Om, đề nghị các đơn vị tuyên truyền
khai thác các thông tin về Lễ hội Ok Om Bok tại: http://okombok.travinh.gov.vn.
14. Thông tin tuyên truyền các hoạt động đối ngoại lớn diễn ra trên địa
bàn tỉnh theo tinh thần Công văn 2321/UBND-KGVX của UBND tỉnh
Xây dựng các các chuyên trang, chuyên mục, nội dung tuyên truyền trên báo
chí, tạp chí, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử về các hoạt động đối ngoại lớn sẽ
diễn ra trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh: Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Kon Tum
lần thứ 4 năm 2018; Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất giữa
tỉnh Kon Tum với tỉnh Attapư, Sê Kông (Lào) và Rattanakiri (Campuchia); về xây
dựng Quốc Môn tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Việc tuyên truyền thực hiện thường
xuyên, kịp thời, đúng nội dung, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, nghiêm
túc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: A Đôi

Email: adoi-kontum@chinhp
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum

Thời gian ký: 14.09.2018 16:
+07:00
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