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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 577/STTTT- TTBCXB Quảng Nam, ngày 20 tháng 6 năm 2019 
V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung 

văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam 

và Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

 

Kính gửi: 

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

- Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam; 

- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn; 

- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phốcác 

cơ quan thông tấn, báo chítrên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung như sau:  

 1. Tuyên truyền triển khai các quy định của pháp luật về điều kiện bất động 

sản đưa vào kinh doanh, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh 

doanh bất động sản. Khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch, kinh 

doanh bất động sản phải tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án và quy định pháp 

luật.(Văn bản số 897/SXD-QLHT ngày 10/6/2019 của Sở Xây dựng Quảng Nam) 

 2. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ nhập 

lậu qua biên giới đưa vào Việt Nam tiêu thụ, về tác hại của việc kinh doanh, nuôi 

trồng, sử dụng tôm càng đỏ; phát động toàn dân không bao che, tiếp tay cho các 

hành vi buôn lậu, tiêu thụ loài tôm càng đỏ và tham gia tố giác các hành vi vi 

phạm.(Văn bản số 444/TTCS-TTTH ngày 03/6/2019 của Cục Thông tin cơ sở) 

 3. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật 

liên quan đến hoạt động tín dụng đen, những phương thức, thủ đoạn cho vay nặng 

lãi, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi 

đòi nợ trái pháp luật và các vụ việc nổi cộm thời gian qua để người dân nâng cao ý 

thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. (Văn bản số 

26/BCĐ389 ngày 31/5/2019 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam) 

 4. Tăng cường tuyên truyềnhơn nữa công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu 

Phi, thực hiện nghiêm Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 17/5/2019 của Văn phòng 

Chính phủ và Thông báo số 197/TB-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh tại cuộc 

họp trực tuyến với các địa phương để triển khai công tác phòng chống Dịch tả lợn 

Châu phi trên địa bàn tỉnh để giảm áp lực về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, từ đó 

giảm số lượng bệnh phải tiêu hủy, góp phần giảm thiểu tổn thất về kinh tế và ô 

nhiễm môi trường. (Văn bản số 3174/UBND-KTN ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh 

và Văn bản số 443/TTCS-TTHH ngày 03/6/2019 của Cục Thông tin cơ sở). 
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 5. Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi báo viết về nông thôn mới gắn với cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì  đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh để biết, tích cực hưởng 

ứng và gửi bài tham gia dự thi. (Văn bản số 83/BCĐ-KTN ngày 31/5/2019 của Ban 

chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia). 

 6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về Luật Lâm 

nghiệp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của tỉnh đối với 

việc triển khai Luật Lâm nghiệp trên địa bàn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 

17/2015/CT-UBND ngày 18/8/2015 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành 

vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 

02/02/2015 về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng tại các lưu vực hồ 

thủy điện trên địa bàn tinh.(Thông báo số 198/TB-UBND ngày 30/5/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam). 

 7. Tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Tháng hành động vì 

môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 

2019 tại đường link: https://monremedia.vn/video-clip/trailer-le-phat-dong-quoc-gia-

tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-thang-hanh-dong-vi-moi-truong-huong-ung-ngay-

dai-duong-the-gioi-ngay-moi-truong-the-gioi-nam-2019.html.(Văn bản số 

173/TTTNMT-DVSK  ngày 29/5/2019 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và 

Môi trường). 

 8. Tuyên truyền về xét chọn và trao Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ lần thứ I 

năm 2019 nhằm ghi nhận và tôn vinh đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; 

động viên đoàn viên công đoàn thi đua thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng 

trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng giai 

cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh. (Kế hoạch số 86/KH-BTC ngày 

07/6/2019 của BTC giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ) 

 * Truy cập tại website: dptqnam.gov.vn vào mục Văn bản tuyên truyền/ Báo 

chí xuất bản để tải nội dung các văn bản chỉ đạo trên. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo 

kết quả tuyên truyền về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh (Phòng Thông tin- Báo chí-Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, số 50 Hùng 

Vương-Tam Kỳ Quảng Nam, email: phongbcxbqnam@gmail.com)./ 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Phòng VHTT, Trung tâmVHTT-TT-TH huyện; - 

Lưu: VT, VP,TTBCXB. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

 

Võ Văn Thơ 
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