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Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao;
- UBND các xã, thị trấn.

Triển khai Văn bản số 719/STTTT-TTBCXB ngày 29/5/2020 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn triển khai một số nội
dung tuyên truyền trong tháng 5 (lần 3). Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn tăng cường
công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Trang
thông tin điện tử thành phần một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và
Nhà nước và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và
địa phương trong năm 2020.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội
và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết quả công tác xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện; tuyên truyền, giáo
dục các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm trong sự
nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc; ý thức phục vụ nhân dân của lực lượng Công an
nhân dân; động viên, cổ vũ, khuyến khích người dân tích cực tham gia phong
trào.
3. Phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật
liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định của
pháp luật, chế tài xử lý vi phạm; các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh
trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ
trợ trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch số 4119/KH-UBND ngày 26/11/2017; Chỉ
thị số 05/CT-UBND ngày 09/5/2019. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận
thức về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương, cơ
quan, đơn vị trong công tác quản lý, nhất là các hành vi vi phạm phổ biến, các
chế tài xử lý và nguy cơ, tác hại của việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật
liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan,
tổ chức, đơn vị trực thuộc và cán bộ, nhân viên cam kết chấp hành đúng quy
định của pháp luật liên quan. Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ, nhất là súng săn, súng tự chế, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau
chiến tranh; thông tin, ngăn chặn, hạn chế tài khoản mạng xã hội có nội dung
hướng dẫn, chế tạo, sản xuất hoặc mua bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

trái phép; biểu dương gương người tốt, việc tốt, các chiến công của lực lượng
chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.
4. Tăng cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg
ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai
đoạn 2020 - 2025; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày
22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách
phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và Công điện hỏa tốc số
601/CĐ-TTg ngày 21/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng
phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây
Nguyên. Tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cơ quan,
đơn vị và người dân để thay đổi nhận thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện,
nước, ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước có thể thường xuyên xảy ra;
tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp trữ nước,
sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước triệt để để chống thất thoát, lãng phí nước;
tuyên truyền hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm tưới tiên tiến, hướng dẫn kỹ
thuật thâm canh lúa sử dụng tiết kiệm nước để đối phó với tình trạng nắng nóng
và khô hạn kéo dài. Tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt trong
các tháng mùa khô; phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn
nghiêm túc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; thực hiện tiết kiệm
điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí
ngoài trời; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện
tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; thực hiện tiết kiệm điện tại
doanh nghiệp sản xuất…
5. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực
gia đình theo nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Giáo dục đạo
đức, lối sống trong gia đình, phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về
phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó chú trọng các điểm nóng, các địa
phương còn tồn tại nhiều vụ về bạo lực gia đình. Tuyên truyền các biện pháp
phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình;
biểu dương, nhân rộng các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.
6. Tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thuộc
“Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn
2019-2023” theo Hướng dẫn số 1167/HD-SKHĐT ngày 22/5/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Công văn số
1281/SNNPTNT-CCCNTY ngày 15/5/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc thông báo hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Gia
Lai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tái đàn, phát triển sản xuất chăn
nuôi; khuyến cáo người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
bệnh, chăn nuôi an toàn như: sử dụng con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ
ràng; tiêm các loại vắc xin phòng bệnh; thường xuyên vệ sinh, khử trùng, tiêu
độc, tiêu diệt mầm bệnh; hạn chế người ra vào khu vực chăn nuôi; không sử
dụng thức ăn thừa trong chăn nuôi lợn; tuân thủ hướng dẫn phòng, chống dịch
bệnh của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn.

7. Thông tin, tuyên truyền về thiệt hại, sự cố mất an toàn lao động dẫn đến
xảy ra tai nạn lao động liên tục xảy ra trong thời gian vừa qua ở các địa phương
trong cả nước. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 29-CT/TW ngày
18/8/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ
sinh an toàn lao động trong thời kì công nghiệp hóa, hiện địa hóa và hội nhập
quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động; quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thi công,
xây dựng, đặc biệt là người lao động phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao
động; trang bị, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; bố trí người làm công tác
an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình; tổ chức kiểm định các thiết bị an
toàn trước khi xây dựng...
8. Tuyên truyền, phổ biến chương trình kích cầu du lịch-Gia Lai điểm đến
an toàn, thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ; đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá cho các điểm du lịch của Gia Lai; kết quả
sau 03 năm triển khai thực hiện Chương trình số 43-CTr/TU ngày 26/6/2017 thực
hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/20217 của Bộ Chính trị về phát triển
ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và công tác triển khai kịch bản
khôi phục ngành du lịch sau dịch Covid-19.
9. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới
không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 năm 2020.
10. Thông tin rộng rãi những kết quả thực hiện các quyết định của Thủ
tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” có hiệu lực đến năm 2020; kết quả công tác phòng,
chống ma túy 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nhận được Văn bản này, đề nghị các đơn vị trên phối hợp, triển khai thực
hiện và báo cáo kết quả thực hiện về phòng Văn hóa và Thông tin biết và tổng
hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (thay b/c);
- Lưu VT.
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