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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 451/STTTT-TTBCXB

Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2018

V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung
tuyên truyền trong thời gian tới.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
và theo đề nghị phối hợp của các Sở, ban, ngành liên quan; Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, phòng Văn hóa và Thông tin
(VH&TT), đài Truyền thanh - Truyền hình (TT-TH) các huyện, thị xã, thành phố (gọi
chung là cấp huyện) triển khai một số nội dung chính sau:
1. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với
chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Đẩy
mạnh phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em như: Luật Trẻ em năm 2016; Chương trình
số 52-CTr/TU của Tỉnh ủy Gia Lai ngày 18/4/1013 về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày
05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo, điều
hành, tổ chức triển khai pháp luật về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em và các văn bản
quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác này. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến
các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt; trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của các cơ quan, tổ chức,
nhà nước. Đưa tin về các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong “Tháng
hành động vì trẻ em” và các ngày Lễ, Tết cổ truyền dân tộc, trong dịp nghỉ hè; nhất là trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trên địa bàn khó khăn;
khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em, hoạt động của
các nhóm trẻ, các diễn đàn trẻ em. Chú trọng giáo dục các kỹ năng thực hiện quyền trẻ em
cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trực tiếp với trẻ em và trẻ em. Đẩy
mạnh công tác truyền thông đại chúng toàn diện đến các xã, thôn, làng trong tỉnh về dự án
Phát triển trẻ thơ toàn diện.
2. Thông tin rộng rãi, cụ thể mục đích, đối tượng tham dự, nội dung và thể lệ nhằm
vận động các cơ quan chuyên môn, những người làm báo, cán bộ, công chức và toàn thể
nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài dự thi cho Giải Báo chí toàn
quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018 do Ban Tổ chức
Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của
công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin,
tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao nhận
thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng
Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ
cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi

mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt
động của hệ thống chính trị. Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên,
biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc
viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời, cổ
vũ các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về công tác xây
dựng Đảng. Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu
biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng
Đảng.
3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày
09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả trong tình hình mới; các Công điện của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia,
các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Thông tin và Truyền thông về
công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật; phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của
chính quyền địa phương về triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Tuyên truyền về tác hại của buôn lậu, hàng
giả và gian lận thương mại đối với nền kinh tế, văn hóa cộng đồng, sức khỏe con người;
hướng dẫn, phổ biến cách thức phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thông
tin tình hình, hoạt động kiểm tra, kiểm soát, công tác xử lý đối với các hành vi vi phạm
trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan chức năng.
Nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác tuyên
truyền, hướng dẫn pháp luật và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tích cực
hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa Việt Nam
đạt chất lượng cao, những thương hiệu có uy tín trên thị trường nhằm tạo dựng niềm tin
đối với người dân trong tỉnh khi sử dụng hàng hóa Việt Nam; biểu dương kịp thời các điển
hình tiên tiến trong lao động sản xuất… cổ động ý thức cho người tiêu dùng, giới thiệu sản
phẩm và cung cấp các thông tin về chất lượng của hàng hóa giúp doanh nghiệp dần khẳng
định thương hiệu trong lòng người tiêu dùng.
5. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về những rủi ro, nguy cơ và hệ
lụy của việc người dân tham gia mua, bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo vì tiền ảo
có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan tổ chức
nào; để các tổ chức tín dụng, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại địa phương không
được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật.
6. Đẩy mạnh thông tin rộng rãi, cụ thể nội dung và thể lệ nhằm vận động các cơ quan
chuyên môn, những người làm báo cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn
tích cực hưởng ứng, cung cấp hình ảnh, thông tin tham gia cuộc thi ảnh với chủ đề “Tuổi
trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Tạp chí Thanh niên tổ chức, phát
động.
7. Thường xuyên cung cấp thông tin thị trường và quy mô đàn lợn để người chăn nuôi
biết và có kế hoạch chăn nuôi phù hợp. Không khuyến khích tăng quy mô đàn lợn, tập
trung đẩy mạnh các biện pháp thâm canh tăng năng suất sinh sản, năng suất thịt để đáp ứng
nhu cầu thị trường. Khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn theo liên kết sản xuất để tạo ra
nguồn sản phẩm ổn định và hạn chế rủi ro về giá cả. Khuyến cáo tình trạng lạm dụng
kháng sinh và chất cấm trong hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.
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8. Thông tin, tuyên truyền cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư
Kiết hạ PL.2562 – DL.2018 tới các chức sắc và tín đồ Phật giáo trên toàn địa bàn tỉnh, qua
đó tuyên truyền rộng rãi chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, đảm bảo quyền tự do
tôn giáo của công dân, đấu tranh với các phần tử chống đối, lợi dụng tôn giáo để chống
phá, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, gây mất đoàn kết trong tôn giáo
và mất ổn định xã hội.
9. Tuyên truyền Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2018 (31/5) với chủ đề “Thuốc lá
và bệnh tim mạch” và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2018 (từ ngày 25/5 đến ngày
31/5/2018). Tuyên truyền về quy định cấm hút thuốc lá tại nới làm việc, trường học, cơ sở
y tế, nơi công cộng…; phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ
quan, tổ chức người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá; nghĩa vụ của
người hút thuốc lá. Tuyên truyền về các hành vi bị cấm trong Luật phòng, chống tác hại
thuốc lá và Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; quy định cấm quảng cáo thuốc lá dưới
mọi hình thức; nghiêm cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; tác
hại của thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế; ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không
khói thuốc lá; các mô hình, các tấm gương cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về
môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc. Khuyến khích, vận động nhân
dân không hút thuốc lá trong các lễ hội, cuộc vui gia đình, đám cưới, đám tang..., đặc biệt
là lứa tuổi thanh, thiếu niên.
10. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các quy định về công tác đảm bảo an ninh,
an toàn trật tự và an toàn thực phẩm trong trường học.
11. Tuyên truyền các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày
Môi trường thế giới 05/6/2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, kêu gọi
cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác bảo vệ môi
trường; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và
bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước… Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho
cộng đồng nhằm hạn chế các hành vi buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy
cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ; chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến
đổi khí hậu; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử
dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải, gây ô nhiễm môi trường và làm
gia tăng biến đổi khí hậu và nước biển dâng; góp phần bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh
học; tạo thói quen cho mọi người tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại chỗ
và tài nguyên sinh học lâu dài.
12. Tuyên truyền, phổ biến về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 (từ ngày
01 đến 30/6/2018) để hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (08/6) với chủ đề “Cùng chung
tay giữ màu xanh của biển” (Keep Oceans Blue), kêu gọi mọi người có trách nhiệm chăm
sóc đại dương xanh, hướng tới khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải
nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển, vì đại dương khỏe mạnh hơn, cho tương lai tốt
đẹp hơn. Tuyên truyền về tầm quan trọng của biển, hải đảo đối với công cuộc bảo vệ chủ
quyền Tổ quốc; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn
đề kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc
biên giới và chủ quyền biển đảo, vùng trời của Tổ quốc; tuyên truyền những chứng cứ lịch
sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa; các quy định của pháp luật Việt Nam, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về
biển, đảo; các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí
hậuvà những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu. Chú
trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan
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điểm sai trái, thù địch về Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia có liên
quan ở Biển Đông.
13. Tuyên truyền, phổ biến về Chương trình OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản
phẩm giai đoạn 2018-2020) theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 17/5/2018 của Thủ
tướng Chính phủ. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan
liên quan thông tin cụ thể kết quả của các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.
14. Tuyên truyền, thông tin cụ thể thời gian, địa điểm, chương trình và các hoạt động
chào mừng Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948 – 11/6/2018). Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân
dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị
trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước, khẳng định giá trị và sự vận
dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phong trào thi đua yêu nước qua từng giai đoạn
cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và
nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt
trong các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2018) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/2018).
15. Tuyên truyền công tác án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian trước,
trong và sau kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018, tạo điệu kiện
đi lại thuận lợi, an toàn cho thí sinh, người nhà thí sinh. Tuyên truyền, phổ biến, cập nhật
tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi, không để thí sinh
đến muộn do ùn tắc giao thông. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao
thông như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường, dừng, đỗ xe trái quy định, vi phạm lòng, lề
đường và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường đến điểm thi; Thông tin phổ
biến các điểm đỗ xe, trông giữ phương tiện tại điểm thi.
Đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, phòng VH&TT, đài TT-TH cấp huyện triển
khai thực hiện các nội dung tuyên truyền nêu tại công văn này./.
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- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
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