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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 04 tháng 12 năm 2018

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:
- 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;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- 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 các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND
các huyện, thị xã, thành phố trên 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 các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất
huyết xảy ra trên địa bàn, huy động người dân tích cực thực hiện các hoạt động diệt
bọ gậy tại gia đình và cộng đồng (Văn bản số 6612/UBND-KGVX ngày 14/11/2018
của UBND tỉnh Quảng Nam).
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin các quy
định của pháp luật; hậu quả, tác hại và chế tài xử phạt để các tầng lớp nhân dân, cơ
quan, tổ chức hiểu rõ và chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng vũ
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt
đối an toàn các sự kiện chính trị,văn hóa và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên
địa bàn tỉnh (Văn bản số 6827/UBND-NC ngày 23/11/2018).
3. Tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần
thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; sử dụng Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo
Trung ương và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biên soạn (Tài liệu gửi kèm
theo). (Văn bản số 738/TTCS-CS ngày 14/11/2018 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ
Thông tin và Truyền thông).
4. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong
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tình hình mới; Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
với sự nghiệp nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (Văn bản số 6708/UBNDKGVX ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam).
5. Tuyên truyền triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết
số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, góp phần tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ
và hiệu quả trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành
chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (Kế hoạch số 6526/KHUBND ngày 12/11/2018).
6. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân,
nhất là đối với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nhằm nâng cao ý thức, vai trò,
trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa (Văn bản số 6854/UBND-Nc ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh Quảng
Nam).
* 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:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (Báo cáo);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VHTT, Đài TT-TH huyện, Thị xã, TP
- Lưu: VT, TTBCXB.
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