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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:  714/STTTT- TTBCXB Quảng Nam, ngày  18 tháng 7 năm 2019 
V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung 

văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam. 

 

 

 

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, Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị UBND các huyện, thị xã, thành phốcác cơ quan thông tấn, báo chí 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, phổ biến về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội đến cán bộ, 

công chức, viên chức, người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn tỉnh nhằm 

giúp cho người tham gia BHXH hiểu rõ các quy định của pháp luật về chính sách 

BHXH, nhất là các quy định về BHXH tự nguyện đảm bảo phát triển bền vững BHXH 

trong tương lai.(Văn bản số 509/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Quảng Nam). 

 2. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam nhằm giúp 

cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ 

chức công đoàn và giai cấp công nhân trong tiến trình Cách mạng Việt Nam, góp phần 

tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động và nhân dân, 

nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động sáng tạo, quyết tâm vượt khó, thi 

đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Công đoàn cá cấp. (Hướng dẫn số 46-HD/BTG 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam). 

 3. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khó XIV với nhiều nội dung 

quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng 

của đất nước; tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm và đổi mới trong các hoạt 

động Quốc hội và đại biểu Quốc hội. (Văn bản số 961-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy). 

 4. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân và lực lượng vũ trang tỉnh về hình ảnh, 

phẩm chất  cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường 

lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước ta nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc 

phòng toàn dân và 75 năm  Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Các hoạt 

động trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần sâu rộng, cỗ vũ phong trào 

hành động cách mạng mạnh mẽ trong các địa phương, đơn vị. (Kế hoạch số 3745/KH-

UBND của UBND tỉnh Quảng Nam) 
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 * 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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