UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 446/STTTT-TTBCXB

Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2021

V/v hướng dẫn triển khai một số
nội dung tuyên truyền trong th ng 3
năm 2021 n 3)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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. Thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, t m quan trọng của Cơ sở dữ iệu
CSDL) quốc gia về dân cư; quyền và tr ch nhiệm của c c cơ quan, tổ chức, c
nhân trong cung cấp, cập nhật, khai th c thông tin cư dân đến đội ngũ c n bộ, công
chức, viên chức, người ao động và nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến
về vai trò, vị trí, t m quan trọng của căn cước công dân (CCCD); những tính năng
ưu việt, bảo mật thông tin và hỗ trợ x c nhận, chuyển đổi thông tin công dân giữa
thẻ CCCD và chứng minh nhân dân CMND); quyền, tr ch nhiệm và nghĩa vụ của
c c cơ quan, tổ chức, c nhân iên quan trong triển khai dự n. Qua đó, nâng cao
nhận thức, tạo sự đồng thuận, tích cực phối hợp, hỗ trợ ực ượng công an triển
khai hiệu quả, đúng tiến độ Dự n CSDL quốc gia về dân cư và dự n sản xuất,
cấp, quản ý CCCD, góp ph n tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, đơn
giản hóa thủ tục hành chính. Chi tiết văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân
được đăng tải tại địa chỉ:
https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/338ubnd-nc.4288.aspx
2. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 16/3/2021 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; thông tin, tuyên truyền Kế hoạch số
22/KH-BCĐ ngày 11/3/2021 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tìm
kiếm, quy tập và x c định danh tính hài cốt iệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 –
2025 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai; Quyết định số 76/QĐ-BTTTT ngày
21/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định
hướng chiến ược ph t triển giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch hành động năm 2021
của Cục Thông tin cơ sở; Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức Ngày S ch Việt Nam n thứ 8 – năm 2021 trên

-2-

địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 50/QĐ-BCĐ ngày 22/3/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về thiết ập cơ sở c ch y tập trung để tổ chức
c ch y cho c n bộ y tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến điều trị
bệnh nhân Covid-19 tỉnh Gia Lai; Chương trình số 368/CTr-UBND ngày 30/3/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống mua b n người giai đoạn 2021-2025 và
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3. Phối hợp với cơ quan, đơn vị iên quan tăng cường tuyên truyền, ên n c c
hành vi trộm cắp tài sản; phản nh tình hình, kết quả đấu tranh, c c vụ n, gương điển
hình, kết hợp cảnh b o phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản, nhất à
phương thức, thủ đoạn mới; những sơ hở trong công t c quản ý, bảo vệ tài sản dễ bị
tội phạm ợi dụng để nhân dân nâng cao cảnh gi c, tích cực tố gi c tội phạm.
4. Tăng cường c c hoạt động truyền thông về chủ trương, chính s ch, ph p
uật của Đảng và Nhà nước về công t c bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo hướng dẫn
của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Kế hoạch số 18-KH/SLĐTB&XH
ngày 18/3/2021. Chú trọng đổi mới, đa dạng hóa c c hình thức truyền thông, gi o
dục, vận động xã hội về bảo vệ chăm sóc trẻ em phù hợp với c c nhóm đối tượng
và tình hình thực tế. Tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực
hiện quyền, bổn phận của trẻ em; chăm sóc ph t triển toàn diện trẻ em; phòng,
chống tai nạn thương tích, bạo ực, xâm hại trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của
trẻ em vào c c vấn đề của trẻ em; quảng b rộng rãi Tổng đài điện thoại quốc gia
bảo vệ trẻ em số 111), hướng dẫn việc ph t hiện, thông b o, tố gi c hành vi,
trường hợp, nguy cơ trẻ em bị xâm hại đến Tổng đài bảo vệ trẻ em và c c cơ quan
có thẩm quyền; phòng ngừa và bảo vệ trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Thông tin c c hoạt động, sự kiện truyền thông, gi o dục, vận động xã hội về bảo
vệ, chăm sóc trẻ em: Th ng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em c c cấp, Tết
Trung thu năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo
vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” phù hợp với tình hình của đại dịch Covid-19.
5. Thông tin, tuyên truyền về ợi ích và hiệu quả phòng bệnh việc tiêm phòng
vắc xin phòng bệnh bạch h u, nhằm giúp cho người dân nhận thức đúng, tích cực
tham gia tiêm chủng để bảo vệ bản thân và cộng đồng, phòng chống dịch bệnh
bạch h u. Phối hợp với ngành Y tế triển khai c c hoạt động truyền thông gi o dục
sức khỏe.
6. Thông tin, tuyên truyền rộng rãi hoạt động kh m sàng ọc bệnh tim bẩm
sinh cho trẻ em tại Gia Lai, do Chương trình “Tr i tim cho em” phối hợp với
Viettel Gia Lai, Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi
tỉnh Gia Lai tổ chức vào 7h30 – 16h30 ngày 17/4/2021 và 7h00 -11h30 ngày
18/4/2021 tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, xã Trà Đa, thành phố P eiku, tỉnh Gia
Lai. Chi tiết Văn bản được đăng tải tại địa chỉ:
http://stttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-tinh/Thong-tin-bao-chi,-xuatban/V-v-kham-sang-loc-benh-tim-bam-sinh-cho-tre-em-tai.aspx
7. Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của “Hiến m u cứu
người”; thông tin, tuyên tuyền về c c hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến
m u tình nguyện”- 07/4/2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Thư của Tổng Bí thư, Chủ
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tích nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước nhân
ngày toàn dân hiến m u tình nguyện 07/4/2020; cung cấp “Những thông tin cơ bản
về m u và hiến m u tình nguyện”, đặc biệt “hiến m u có sự hướng dẫn của th y
thuốc không có hại cho sức khỏe”; giới thiệu c c hình ảnh của c n bộ ãnh đạo
Đảng, Nhà nước, ban, ngành, ãnh đạo địa phương và những tấm gương tiêu biểu
tham gia hiến m u tình nguyện.
8. Thông b o rộng rãi danh s ch 38 Trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành
ập và hoạt động gi o dục theo quy định của ph p uật, trong đó có 01 Trung tâm
ngoại ngữ, tin học công ập và 37 Trung tâm ngoại ngữ tư thục. Theo đó, c c
Trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành ập và cấp phép hoạt động trên địa bàn
tỉnh đảm bảo c c điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐCP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày
04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
46/2017/NĐ-CP, ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đ u tư và
hoạt động trong ĩnh vực gi o dục. Chi tiết danh s ch cụ thể tại địa chỉ:
http://gialai.edu.vn/van-ban-cong-van/van-ban-so/thong-bao-thong-tin-vecac-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-tren-6.html
9. Thông tin, tuyên truyền rộng rãi kết quả cao điểm tấn công, trấn p tội
phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc n thứ XIII và trong thời
gian qua trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 1659/KHUBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề n “Tăng cường
phổ biến, gi o dục ph p uật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị p
dụng c c biện ph p tư ph p hoặc c c biện ph p xử ý hành chính, người mới
ra tù t i hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm ph p uật, ang thang cơ
nhỡ, giai đoạn 2018 -2021”.
10. Thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Chiến ược quốc gia phòng,
chống ao giai đoạn 2018-2020 và t m nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia
Lai; c c hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống ao trên
địa bàn tỉnh Gia Lai với chủ đề “Ngày Thế giới phòng, phòng chống ao
24/3/2021”, “The c ock is ticking - Đồng hồ đã điểm ”; Chủ đề của Việt nam:
“Chiến thắng COVID - Chấm dứt bệnh ao”.
11. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 1236/KH-UBND
ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề n “Tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công t c phổ biến, gi o dục ph p uật
giai đoạn 2019-2021; Công văn số 353/STP-PBGDPL ngày 16/3/2021 của Sở Tư
ph p về việc triển khai Đề n tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công
t c PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2021”.
12. Phối hợp với Ngành Nông nghiệp và Ph t triển nông thôn, tăng cường
tuyên truyền, phổ biến Luật thuỷ sản năm 2017 và c c văn bản hướng dẫn đến đối
tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của
địa phương.
13. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nguy cơ về bệnh Viêm da nổi cục ở
trâu, bò; c c biện ph p phòng, chống để người dân không hoang mang, chủ động
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p dụng c c biện ph p phòng bệnh theo hướng dẫn tại Quyết định số 188/QĐUBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch phòng,
chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò 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/188qd-ubnd.4294.aspx
14. Tuyên truyền, hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản
vùng đang có dịch theo nội dung Công văn số 431/SCT-QLTM ngày 25/3/2021
của Sở Công Thương.
15. Thông tin, tuyên truyền nội dung Công văn số 549/SGTVT-QLPT&NL
ngày 29/3/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc b o c o triển khai thực hiện Kế
hoạch số 577/KH-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai
Quyết định số 418/QĐTTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo
TTATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; B o c o số 25/BC-BATGT ngày
29/3/2021 cảu Ban An toàn giao thông tỉnh về Kết quả công t c bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông quý I và nhiệm vụ, giải ph p quý II năm 2021.
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 ATGT tỉnh;
- Công an tỉnh thay b o c o);
- C c Sở: NN&PTNT; TM&MT; Y tế; Công Thương;
Tư ph p; Gi o dục và Đào tạo;
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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