ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

809 /STTTT-TTBCXB
Số:
V/v tuyên truyền một số nội dung Tỉnh
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Kon Tum, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
-

Sở, ban, ngành; UBND các huyện/thành phố;
Các cơ quan báo chí địa phương;
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
Phóng viên các cơ quan báo chí trung ương
thường trú tại địa phương;
- Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền
thông các huyện, thành phố.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy1, Ủy ban nhân dân tỉnh2, hướng
dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số nội dung tuyên truyền trọng tâm. Sở
Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thực hiện hiện công tác thông tin
tuyên truyền các nội dung như sau:
1. Thực hiện tuyên truyền thường xuyên Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02
tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.
- Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các trang thông tin
điện tử đăng tải tin, bài về kết quả phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng,
an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2021; các phong trào thi
đua yêu nước, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu
biểu, tiên tiến của địa phương, đơn vị.
- Cơ quan báo chí, truyền thông: Bám sát các nội dung tại phần II Hướng dẫn
số 09-HD/BTGTU ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển
khai tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường tuyên truyền các phong
trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, những điển

Công văn số 155-CV/TU ngày 09-4-2021 về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
Phiếu báo số 1145/PB-KGVX ngày 29/4/2021 về triển khai Văn bản số 09-HD/BTGTU ngày 27
tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phiếu chuyển số 1250/PC-KGVX ngày 10/5/2021 về triển
khai công tác tuyên truyền và quán triệt thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30 tháng 9 năm 2019
của Ban Bí thư Trung ương.
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hình tiêu biểu, tiên tiến; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống
phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
2. Tuyên truyền công tác văn hóa – văn nghệ năm 2021
Các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác
văn hóa – văn nghệ năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đảm bảo
phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định về phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 theo Hướng dẫn số 173-HD/BTGTW ngày 01-022021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tích cực thông tin, phổ biến các nội dung
được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh vực
văn hóa – văn nghệ; xây dựng tin, bài phản ánh các sự kiện văn hóa nổi bật trong
năm 2021.
3. Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30 tháng 9 năm
2019 của Ban Bí thư Trung ương về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên
giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai
kế hoạch phát triển-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.
Các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền nội dung của Quyết định số
238-QĐ/TW theo Đề cương tuyên truyền tại Công văn số 341-CV/BTGTU ngày 05
tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông tin, phản ánh việc các cơ
quan, đơn vị, địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh
chính trị, trật tư an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch.
(Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU ngày 27-04-2021, Công văn số 321CV/BTGTU ngày 28-04-2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 173HD/BTGTW ngày 01-02-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương được gửi kèm công
văn này).
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển
khai nhiệm vụ tuyên truyền hiệu quả./.
Nơi nhận;

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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