UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 650/STTTT-TTBCXB
V/v hướng dẫn triển khai một số
nội dung tuyên truyền trong th ng 5
năm 2021 n 1)

Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- C c cơ quan b o chí địa phương;
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin c c huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao c c huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đề nghị phối hợp của
c c sở, ban, ngành iên quan; Sở Thông tin và Truyền thông TT&TT) đề nghị c c
cơ quan b o chí địa phương, trung ương, ngành và c c tỉnh thành kh c đặt văn
phòng đại diện, cử phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và
Thông tin VH&TT), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (VH, TT&TT)
c c huyện, thị xã, thành phố gọi chung à cấp huyện) nghiên cứu triển khai tuyên
truyền một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công văn số 436-CV/BTGTW ngày
28/4/2021 của Ban Tuyên gi o Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày
thành ập Mặt trận Việt Minh. Chi tiết Văn bản được đăng tải tại địa chỉ:
http://stttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-trung-uong/Thong-tin,-bao-chi,xuat-ban/Tuyen-truyen-ky-niem-80-nam-Ngay-thanh-lap-Mat-tra.aspx
2. Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 19/4/2021 của Tỉnh
Ủy về thực hiện Kết uận số 93-KL/TW, ngày 20 th ng 11 năm 2020 của Ban Bí
thư về việc tiếp tục thực hiện Chị thị số 42-CT/TW, ngày 16 th ng 4 năm 2010 của
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất ượng, hiệu quả hoạt động của Liên
hiệp c c Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.
3. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg
ngày 22/4/2021 của Thủ tướng chính phủ về dự b o, truyền tin thiên tai và cấp độ
rủi ro thiên tai; Công văn số 188-CV/BTGTU ngày 28/4/2021 của Ban Tuyên gi o
Tỉnh ủy về định hướng công t c tuyên truyền trong th ng 5/2021; Kế hoạch số
465/KH-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công t c
quản ý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 văn bản cụ thể
tại
địa
chỉ:
https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/465khubnd.4387.aspx); Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề n “Đẩy mạnh công t c tuyên truyền về phòng,
chống r c thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai văn bản cụ thể
tại
địa
chỉ:
https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/476khubnd.4390.aspx); Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 22/4/2021 của Ban Chỉ đạo Vận
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động hiến m u tình nguyện tỉnh về hưởng ứng Chiến dịch những giọt m u hồng-hè
và Chương trình hành trình đỏ n thứ IX năm 2021.
4. Tiếp tục qu n triệt, tuyên truyền hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “Dân
vận khéo” và c c văn bản của Đảng, Nhà nước về công t c dân vận theo hướng dẫn của
Ban Dân vận Tỉnh tại Công văn số 100-CV/BDVTU ngày 26/4/2021 về việc đề nghị
tiếp tục quan tâm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
5. Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 29/4/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 16 th ng 3
năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự ãnh đạo của Đảng đối
với công t c thi hành n dân sự, thi hành n hành chính trên địa bàn tỉnh. Đưa tin,
phổ biến sâu rộng c c quy định của ph p uật về thi hành n dân sự, ph p uật về
khiếu nại, tố c o và c c văn bản ph p uật có iên quan; đưa tin, phản nh kịp thời,
chính x c, trung thực, kh ch quan về hoạt động thi hành n dân sự, thi hành n
hành chính, đặc biệt với những vấn đề, những vụ việc thi hành n dân sự khó khăn,
phức tạp được dư uận xã hội quan tâm.
6. Thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công t c quản ý thị trường bất động sản và
gi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phối hợp với c c đơn vị, địa phương iên quan,
tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi c c dự n cấp thẩm quyền cho phép triển
khai trên địa bàn tỉnh để nhân dân biết, không àm ảnh hưởng đến tâm ý đ m đông
gây bất ợi cho thị trường và trật tự xã hội.
7. Thông tin, tuyên truyền những kết quả của Đề n thí điểm chuyển giao một
số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai để Bưu điện thực
hiện, trong đó chú trọng nội dung Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề n đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa iên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
8. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong c c t ng ớp nhân dân, nhất à người
dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số Luật Hôn nhân và Gia đình; t c hại cũng như
hệ ụy của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo hướng dẫn, chỉ đạo của
Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 04/5/2021 về việc thực
hiện Đề n “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng
dân tộc thiếu số giai đoạn 2021-2025” giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chi
tiết Văn bản được đăng tải tại địa chỉ:
https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/492kh-ubnd.4400.aspx
9. Tăng cường tuyền truyền bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong đó thực
hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2021 của Quốc hội về việc
tiếp tục tăng cường hiệu ực, hiệu quả việc thực hiện chính s ch, ph p uật về
phòng chống xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường c c giải ph p đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và
bảo vệ trẻ em. Phối hợp với c c đơn vị, địa phương, thông tin, tuyên truyền công
t c phòng, chống đuối nước trẻ em; phổ biến c c quy định ph p uật về bảo vệ trẻ
em, kiến thức, kỹ năng ph t hiện, tố c o kịp thời c c hành vi xâm hại trẻ em; gi m
s t, trông coi trẻ em, đặc biệt trẻ em nhỏ tuổi.
10. Thông tin c c hoạt động hưởng ứng “Th ng nhân đạo” năm 2021 của c c
đơn vị, địa phương, tổ chức, c nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
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11. Tuyên truyền c c hoạt động hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam năm
2021 với Chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới s ng tạo - Khơi dậy kh t vọng,
kiến tạo tương ai” và khẩu hiệu “Nhiệt iệt chào mừng Ngày Khoa học và Công
nghệ Việt Nam 18-5”. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của
Ngày KH&CN Việt Nam, c c hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới s ng tạo
trong giai đoạn 2020-2021. Tôn vinh qu trình ao động, s ng tạo, cống hiến của
đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh, tuyên truyền cơ chế chính s ch, nhằm thu hút c
nhân hoạt động KH&CN tham gia, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức
mạnh tộng hợp để phục vụ sự nghiệp ph t triển KH&CN tỉnh. Giới thiệu c c chính
s ch, ph p uật mới được ban hành nhằm ph t triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới s ng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng
khoa học, công nghệ và đổi mới s ng tạo. Giới thiệu về năng ực, tiềm ực
KH&CN của tỉnh.
12. Tiếp tục tuyên truyền c c hoạt động hưởng ứng tu n ễ quốc gia Nước
sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước
trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”;
được tổ chức từ ngày 29/4/2021 đến ngày 30/6/2021, có thể kéo dài đến Chiến dịch
àm cho thế giới sạch hơn ngày 28/8) và ồng ghép với c c sự kiện và ngày ễ ớn
kh c như ngày môi trường thế giới, c c ngày ễ ớn 30/4 và 1/5… Tuyên truyền,
phổ biến về t m quan trọng của bảo đảm an ninh nguồn nước, ợi ích và c c biện
ph p bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hợp ý nước sạch; ợi ích và c c biện ph p bảo đảm
vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương; tuân thủ chặt chẽ c c quy định của
Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, thay
đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ
sinh c nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.
13. Thông tin, tuyên truyền c c hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 70 ngày truyền
thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 – 14/5/2021), truyền thống xây
dựng và ph t triển trong 70 năm qua của ngành Công Thương. Tài iệu tuyên
truyền được đăng tải tại địa chỉ:
http://www.moit.gov.vn hoặc http://sct.gialai.gov.vn
14. Phổ biến c c quy định ph p uật, hướng dẫn cho người sản xuất, kinh
doanh thực phẩm chay về công t c đảm bảo an toàn thực phẩm. Không dùng hóa
chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng trong kinh
doanh sản xuất thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Chỉ sử dụng hóa chất, phụ
gia, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng và đúng iều ượng quy định. Đảm bảo
điều kiện vệ sinh công nghiệp, vệ sinh công nhân, xây dựng và triển khai kế hoạch
đảm bảo an toàn thực phẩm dựa trên HACCP, công đoạn tiệt trùng, ghép mí; điều
kiện bảo quản, b n buôn, b n ẻ sản phẩm. Tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu
dùng c ch ựa chọn thực phẩm nói chung, thực phẩm chay nói riêng có nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng, và chỉ mua, sử dụng sản pahamr được bảo quản đúng như công bố
trên nhãn của nhà sản xuất.
15. Phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội, thông tin tuyên truyền việc cài đặt,
sử dụng và c c tiện ích kh c khi sử dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số đến c c cấp,
c c ngành, c nhân và tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để tham gia thực
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hiện. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm y tế, vận động người dân tham
gia bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng.
16. Thông tin, phổ biến kết quả triển khai hỗ trợ kinh phí người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính
phủ và Nghị quyết số 154/NQQ-CP ngày 19/10/2020 về sửa đổi Nghị quyết số
42/NQ-CP tại tỉnh Gia Lai; kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Tr i đất năm 2021
trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
17. Thông tin, tuyên truyền, về mục đích, ý nghĩa của Ngày ph p uật nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), ựa chọn nội dung ph p uật để thông
tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, chú trọng việc gi o dục ý thức tuân thủ và chấp hành
ph p uật; Tuyên truyền nội dung cơ bản của c c uật, ph p ệnh, văn bản mới ban
hành có hiệu ực trong năm 2020, năm 2021; c c chính s ch, quy định của ph p uật
có nội dung iên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và ợi ích
hợp ph p của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề người dân quan tâm hoặc c n
định hướng dư uận xã hội; những vấn đề nóng trong xã hội như: phòng chống tham
những, cải c ch hành chính, bảo vệ môi trường, đất đai... an tỏa c c nhân tố tích cực,
góp ph n củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
18. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa tuyên truyền, quảng b c c
hoạt động ph t triển du ịch trên địa bàn thị xã năm 2021 như: Hội chợ hàng nông
sản sạch kết hợp với văn hóa ẩm thực, trưng bày, giới thiệu quảng b c c sản phẩm
địa phương.
Nhận được Công văn này, đề nghị c c cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh b o c o);
- Cục Thông tin cơ sở;
- Ban Tuyên gi o Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- C c Sở: Y tế; Công Thương; LĐ-TB&XH; KH&CN;
NN, PT&NT; TN&MT; Tư ph p;
- UBND thị xã Ayun Pa;
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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