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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 743/STTTT-TTBCXB

Gia Lai, ngày 31 tháng 7 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 Tỉnh ủy, 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. Thông tin, tuyên truyền các trang fanpage Facebook của Ban Tuyên giáo
các cấp để mọi người quan tâm và theo dõi đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của các
đồng chí lãnh đạo, tổ chức cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh, địa phương; Nội
dung chính các văn bản như công văn, kế hoạch, hướng dẫn… của tổ chức đảng,
cơ quan chính quyền đến cấp cơ sở và cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tuyên truyền
các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, địa
phương, cơ quan, đơn vị… Kết quả thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”, xây dựng làng kiểu mẫu, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, chăm
lo an sinh xã hội gắn với phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ
quốc…Thông tin về gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo của
cán bộ, đảng viên, nhân dân và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo, tổ chức cấp
ủy, cơ quan chính quyền trên địa bàn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và
phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an ninh – quốc phòng.
2. Tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6
tháng cuối năm 2018 đã đề ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với
các địa phương; tình hình ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát... công tác
chăm lo đời sống công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, chính sách về
tiền lương và nhà ở, công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa tại các khu tập trung
nhiều công nhân; xây dựng, củng cố tổ chức đảng, công đoàn và các đoàn thể khác;
tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức chính trị,
quốc phòng, an ninh cho công nhân; tăng cường tổ chức tiếp xúc, lắng nghe và giải
quyết các đề xuất, kiến nghị, không để nhiều tồn tại thành bức xúc, dễ bị lợi dụng,
kích động. Tuyên truyền công tác dự báo, cảnh báo, phòng, chống và khắc phục
hậu quả thiên tai, mưa lũ tại các địa phương; công tác đền ơn đáp nghĩa; phòng
chông tham nhũng…
3. Tiếp tục thông tin tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về dự án Luật Đơn
vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng theo chỉ đạo của Ban Tuyên

giáo Tỉnh ủy Gia Lai tại Công văn số 1195-CV/BTGTU ngày 22/6/2018 và hướng
dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 548/STTTT-TTBCXB
ngày 19/6/2018 “về việc tăng cường thông tin một số nội dung để đảm bảo tình
hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh” và các thông tin
chính thống trên Báo, Đài Trung ương.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền có định hướng cụ thể, đa dạng về hình thức, sâu sắc
về nội dung; đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái, lợi dụng dân chủ đưa
thông tin xấu, độc, sai sự thật; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo tinh
thần của Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/7/2018 phiên họp Chính phủ với các
địa phương thường kỳ 6 tháng năm 2018.
5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật, giáo dục nâng cao
ý thức cảnh giác, trách nhiệm của công dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm
ma túy, nhất là vùng sâu, vùng xa, địa bàn giáp ranh, có nhiều đối tượng liên quan
ma túy; nhân rộng các mô hình, điển hình phòng, chống tội phạm; xây dựng xã,
phường, thôn, làng, cơ quan công sở, trường học không có tội phạm, không có ma
túy và các tệ nạn xã hội.
6. Thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể loại, đối tượng dự
thi, thể lệ và cơ cấu giải thưởng của Hội thi ảnh đẹp, sáng tác thơ về Chư Păh do
Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018 tổ chức; qua đó
thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, đội ngũ văn nghệ sỹ, người viết
chuyên và không chuyên, quần chúng nhân dân tham gia sáng tác thơ, ảnh đẹp về
Chư Păh; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá danh lam thắng cảnh, văn hóa lịch sử,
các điểm đến du lịch, hình ảnh quê hương và con người Chư Păh đến với du khách
gần xa. Tuyên truyền về Ngày hội du lịch huyện KBang tổ chức vào đầu tháng 8
năm 2018 gắn với việc tuyên truyền về các khu di tích lịch sử ở huyện KBang.
7. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
8. Tăng cường tuyên truyền công tác tha tù trước thời hạn trên các phương tiện
thông tin đại chúng nhằm thể hiện rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng,
Nhà nước đối với người phạm tội; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm
của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ
mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điện, quan tâm tạo điều kiện
giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.
9. Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(20/8/1888 – 20/8/2018) theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung
ương phối hợp với Tỉnh ủy An giang biên soạn. Đề cương được đăng tải trên Trang
tin điện tử của Ban (www.thongtintuyengiaogialai.vn, mục Văn bản Tuyên giáo)
và hộp thư điện tử tailieutg.vn; hoặc truy cập trang Tạp chí Tuyên giáo điện tử của
Ban Tuyên giáo Trung ương, địa chỉ www.tuyengiao.vn, mục Bạn cần biết để tải
Đề cương tuyên truyền.
10. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh
lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm
kỳ 2018 – 2023). Tuyên truyền những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Nông
dân các cấp nhiệm kỳ 2013 -2018; những yêu cầu, mục tiêu, phương hướng, nhiệm
vụ, giải pháp của phong trào nông dân và công tác Hội trong 5 năm tới (2018 –
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2023), từ đó động viên, hướng dẫn các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân Gia Lai phát huy truyền thống tốt
đẹp, năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Qua đó,
tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt
Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và trong
công cuộc xây dựng nông thôn mới, từ đó thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã
hội đối với giai cấp nông dân tỉnh nhà.
11. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về vệ sinh
an toàn thực phẩm chú ý các nội dung “Nói không với thực phẩm bẩn”, biểu dương
những điển hình tốt, các mô hình hay, các địa chỉ thực hiện tốt, những nơi thực
hiện chưa tốt; lên án các đơn vị, cá nhân vi phạm hoặc thực thi chưa đúng với chức
trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác vận động nhằm tạo sự đồng thuận
của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc tham gia chống thực phẩm bẩn.
12. Tuyên truyền, giới thiệu và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông
tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương về nội dung, thể
lệ Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch Bến tre đến các tổ chức, cá
nhân có năng lực tại địa phương tích cực hưởng ứng, tham gia bằng cách liên kết
website tại địa chỉ www.svhttdl.bentre.gov.vn.
13. 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.
Đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, phòng VH&TT, đài TT-TH cấp
huyện, đài Truyền thanh cấp xã triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền nêu
tại công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Nông dân tỉnh;
- UBND huyện Chư Pah;
- UBND huyện KBang;
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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