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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 484/STTTT-TTBCXB

Gia Lai, ngày 05 tháng 6 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. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông,
xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho
trẻ em theo chủ đề Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ
em”; Chú trọng công tác tuyên truyền hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Phát huy vai trò của
các cơ quan truyền thông; các tổ chức đoàn thể; già làng, trưởng thôn, người có uy tín
trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở,
đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động của Chương trình “Tư vấn - Tiếp sức mùa
thi” năm 2018 tỉnh Gia Lai tại các đơn vị, địa phương. Ghi nhận, phản ánh các trường hợp
thí sinh khó khăn cần hỗ trợ; đảm bảo nguồn tư liệu, hình ảnh của Chương trình. Tuyên
truyền, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện.
Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ vật chất, giúp đỡ thí sinh
tham gia thi tuyển. Đẩy mạnh đưa thông tin đến thí sinh, người nhà thí sinh tham dự kỳ thi
THPT quốc gia năm 2018.
3. Tăng cường tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật
tự, an toàn thực phẩm, ổn định giá cả trong thời gian trước, trong và sau kỳ thi THPT quốc
gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. Thông tin, hướng dẫn các cơ sở photocopy
trên địa bàn xung quanh khu vực đặt điểm thi không sao in và phát tán đề, bài giải đề trong
các ngày thi.
4. Tiếp tục 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.
5. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm
2018, truyền thống anh hùng, vị trí, vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về
an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới… Kết hợp đa dạng các
hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả tốt nhất.
6. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung trọng tâm, các quy định cơ bản
của Luật Tiếp cận thông tin (có hiệu lực hành vào ngày 01/7/2018), Nghị định số
13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật Tiếp cận thông tin (gọi tắt là Nghị định số 13), Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017
của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Kế hoạch số
5072/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bằng hình thức, giải pháp phù hợp nhằm nâng
cao nhận thức về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc
bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.
7. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung và hướng dẫn thực hiện Luật Xử
lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số
97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ.
8. Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng điện
biết và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện như: Giảm tiêu thụ điện vào giờ cao điểm,
tăng tiêu thụ vào giờ thấp điểm và giờ bình thường nhằm ổn định công suất của hệ thống
và nâng cao hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện, sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, sử
dụng các thiết bị điều khiển để cắt luân phiên các thiết bị không cần thiết như máy lạnh,
điều hòa hoặc sử dụng các thiết bị tự động cắt điện khi không có người sử dụng…
9. Đẩy mạnh tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các ngành, nghề
đào tạo, các mô hình đào tạo nghề gắn với việc làm hiệu quả tại địa phương, đối tượng học
nghề, thời gian đào tạo. Thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về các chính sách
và tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
10. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”
năm 2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”. Tập trung tuyên
truyền sâu rộng tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và
các chất hướng thần; chủ trương, chính sách của Chính phủ về công tác cai nghiện ma túy
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng đồng và nêu cao tinh thần trách
nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành, huy động sự tham gia của các tổ
chức, cá nhân doanh nghiệp vào công tác phòng, chống ma túy và tham gia phát hiện, tố
giác, lên án tội phạm ma túy; tuyên truyền tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm và
các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực tiềm ẩn nguy cơ sản xuất ma túy tổng hợp, tái trồng cây
thuốc phiện, cây cần sa.
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11. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động bảo vệ môi trường; các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường. Phản
hồi các thông tin đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường, quản lý tài nguyên diễn ra trên
địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra, xử lý sau phản ánh, góp phần định hướng đúng dư luận,
tránh các thông tin không đầy đủ, tin đồn thất thiệt gây hoang mang, mất lòng tin của
người dân đối với cơ quan quản lý nhà nước. Cung cấp đường dây nóng của các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh để người dân kịp thời phản ánh tình hình ô nhiễm môi trường tại
địa phương.
12. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hướng dẫn các đơn vị chủ rừng, người nhận
giao khoán rừng thực hiện tốt cam kết bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn
chiếm đất rừng, khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép. Phổ biến các điển hình
tốt, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; thông tin chính
xác và kịp thời công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng, kết quả điều tra,
xử lý các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.
13. Tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai năm 2018 và những năm tiếp theo. Chú trọng
tuyên truyền, hướng dẫn để công dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính; tăng
cường hình thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu
chính công ích. Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương kết nối trực tuyến với Cổng thông
tin một cửa của tỉnh trong thực hiện nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
chuyên ngành.
14. Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật
của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo thông qua các văn bản như:
Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về cách
ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông
(COC); Tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về biển Đông; Quyết định số
373/2010/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt
Nam”. Tuyên truyền, thông tin đối ngoại làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ lập
trường chính nghĩa của Việt Nam; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đấu
tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ
giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Tăng cường trao đổi, đối
thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch về quan điểm,
chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo; các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo,
nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với
hiện tượng biến đổi khí hậu, bảo vệ biển, đảo; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các
cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và
phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thông tin và dự báo
thời tiết, phòng chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo vệ an
ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ
quyền, quyền tài phán của Việt Nam.
15. Tuyên truyền công tác 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
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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.
16. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc xây
dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức
cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Bên cạnh đó chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an
toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, bổ sung hương ước, quy ước
có nội dung về việc cưới, việc tang. Tuyên dương, nêu gương mô hình tốt, cách làm hay;
phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới,
việc tang.
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./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban ATGT tỉnh (Sở GTVT);
- Công an tỉnh;
- BCH Tỉnh Đoàn;
- Sở Tư pháp;
- Sở Công thương;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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