UBND TỈNH KON TUM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 553/STTTT-TTBCXB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2022

V/v hướng dẫn tuyên truyền một số
nội dung, nhiệm vụ trọng tâm
trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- Các cơ quan báo chí thường trú tại địa phương;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông
các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và
Truyền thông, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền
thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông; Cổng/trang thông tin điện
tử các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển
khai công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
- Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16-02-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVI về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc
thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm Phát huy vai trò,
trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, triển khai thực hiện
việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ;
huy động các nguồn lực để đầu tư, quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị
nghề truyền thống, tạo sự phát triển đồng bộ và hài hòa giữa kinh tế và văn hóa tại
vùng đồng bào thiểu số trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra
(Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 01/03/2021 của BTGTU).

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt một số nội dung về học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tập trung
tuyên truyền Chuyên đề riêng của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi
dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững ” gắn với
chuyên đề toàn khóa của Trung ương(1).

Chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành “về học tập và làm theo tư tưởng, đ ạ o đ ức,
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đ ất nước ph ồn vinh, h ạnh
phúc ”.
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- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của cán
bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Kế hoạch số
649/KH-UBND ngày 09/03/2022 của UBND tỉnh).
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động Ngày
sách và Văn hóa đọc Việt Nam; xây dựng các chương trình, chuyên mục về
sách; giới thiệu các mô hình tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát
triển văn hóa đọc; Tuyên truyền và phổ biến các nội dung của Quyết định
số1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ
chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và các hoạt động hướng ứng Ngày
Sách và Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh hằng năm (Văn bản số 516/UBND-KGVX
ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh).
2. Công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục
Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với các cơ quan, ban,
ngành, tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị và các địa phương thực hiện tốt công
tác thông tin, tuyên truyền các nội dung như sau:
2.1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh
Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp
hàng hóa lên xe ô tô, kích thước thành, thùng xe và hình thức xử lý vi phạm liên
quan những nội dung trên bằng nhiều hình thức đến tổ chức, cá nhân liên quan
biết, thực hiện (Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh).
2.2. Phối hợp với Sở Ngoại vụ
Thông tin, tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại với ngoại giao
văn hóa; tham mưu triển khai Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt
Nam ra nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày
04/03/2022 của UBND tỉnh).
2.3. Phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp
Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình. Tổ chức
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, về phong
tục, tập quán, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực
hôn nhân và gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện
thông tin đại chúng (Kế hoạch số 548/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND
tỉnh).
2.4. Phối hợp với Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công Thương, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải
Thực hiện công tác truyền thông, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về
giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân
để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát kỳ vọng. Đồng thời, tham
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mưu xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang
mang trong dư luận (Văn bản số 623/UBND-KTTH ngày 07/03/2022 của UBND
tỉnh).
2.5 Phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh.
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CVĐ trong các cấp, các
ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, về triển khai
xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để quảng bá về sản
phẩm, hàng hóa Việt Nam; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác,
khách quan về tình hình thực hiện CVĐ của các cấp, các ngành trong tỉnh (Kế
hoạch số 21/KH-BCĐ ngày 23/02/2022 của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam").
2.6. Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới,
ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 (Văn bản số
1358/BTNMT-TTTT ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường).
2.7. Phối hợp với Sở Y tế
Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue; chú trọng tuyên truyền vào giờ cao điểm tình
hình dịch bệnh tại địa phương, các biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh để người
dân tích cực, chủ động phòng,chống và đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị khi
vừa có dấu hiệu mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue (Kế hoạch số 489/KH-UBND
ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh).
2.8. Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thông tin,
tuyên truyền, truyền thông, môi trường không gian mạng internet có ảnh hưởng
đến sự phát triển của trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được an toàn trên không gian
mạng (Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 09/03/2022 của BCĐ chương trình vì trẻ
em).
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai
trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực
hiện công tác bình đẳng giới; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực
hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên
quan đến bình đẳng giới (Kế hoạch số 25/KH-SLĐTBXH ngày 11/03/2022 của
Sở Lao động- Thương binh và - Xã hội).
2.9. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào
tạo
Đẩy mạnh thông tin và truyền thông sâu rộng về Đề án tổng thể phát triển
thể lực, tầm vóc người Việt Nam, về chủ trương, chính sách, pháp luật của
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Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và một số quy định
mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao liên quan
đến thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về phát triển
thể lực, tầm vóc người Việt Nam đến các tầng lớp Nhân dân (Kế hoạch số
738/KH-UBND ngày 21/03/2022 của UBND tỉnh).
3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tăng cường tuyên truyền về du lịch Kon Tum và quảng bá thông điệp
“Kon Tum-Điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách”; đẩy mạnh thông tin,
tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh; quảng bá về các khu, điểm, sản phẩm du lịch và các gói kích cầu du lịch.Hướng dẫn sử dụng ứng dụng số về an toàn dịch bệnh sử dụng trong quá trình
nhập xuất cảnh và di chuyển trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho
khách du lịch quốc tế (Kế hoạch số 724/KH-UBND ngày 15/03/2022 của UBND
tỉnh).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện và báo cáo
kết quả nội dung tuyên truyền (hình thức tuyên truyền, số lượng tin, bài...) gửi
Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp theo quy
định./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Cục TTCS-Bộ TTTT (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành: Xây dựng; Công thương;
LĐTB&XH; Tư pháp; Tài chính; Ngoại vụ; Y
tế; VH-TT&DL; TN&MT;GD&ĐT;
NNPTNT; Công an tỉnh (p/h);
- Trung tâm CNTT-TT (đăng TTTĐT);
- Lưu: VT, P.TTBCXB.

Mai Thoan
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