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: 996/STTTT-TTBCXB
V/v hướng dẫn triển khai một số
nội dung tuyên truyền trong th ng 6
năm 2021 n 3)

Gia Lai, ngày 17 tháng 6 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. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày
11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội
trong ĩnh vực du ịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó tập trung: tuyên truyền chủ
trương, đường ối của ảng, chính s ch, ph p uật của Nhà nước về ph t triển du ịch bền
v ng g n với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm à Nghị quyết số
08-NQ/TW ngày 16 th ng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về ph t triển du ịch thành ngành
kinh tế m i nhọn; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05 th ng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về
Chiến ược bảo vệ an ninh quốc gia; Kết uận số 72-KL/TW ngày 19 th ng 5 năm 2020 của
Bộ Chính trị về tiếp t c tăng cường công t c bảo vệ chính trị nội bộ trong t nh h nh mới; Chỉ
thị số 12-CT/TW ngày 05 th ng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự ãnh đạo
của ảng đối với công t c bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện ph t triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuyên truyền huy động sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, ph t huy vai trò nòng cốt của ực
ượng công an, đề cao vai trò của người đứng đ u địa phương trong xây dựng triển khai c c
giải ph p về bảo đảm an ninh du ịch t khâu ập quy hoạch ph t triển du ịch bền v ng đến
nâng cao hiệu ực, hiệu quả quản ý nhà nước về du ịch, xử ý nh ng vấn đề phức tạp ph t
sinh trong qu tr nh ph t triển du ịch tại tỉnh. Chi tiết nội dung Chỉ thị số 11/CT-UBND
được đăng tải tại địa chỉ:
https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/11ct-ubnd.4461.aspx
2. Chú trọng thông tin, tuyên truyền công t c quản ý, bảo vệ đường biên, mốc giới;
công t c phòng ng a, ph t hiện, đấu tranh và àm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của c c thế
ực thù địch gây mất an ninh, trật tự khu vực biên giới; thông tin, tuyên truyền thu hút sự quan
tâm, đ u tư hệ thống cơ sở hạ t ng khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nhằm thúc đẩy ph t
triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống cư dân khu vực biên giới, t ng bước hợp t c ph t triển
kinh tế xã hội khu vực hai bên.
3. Tăng cường tuyền truyền, qu n triệt, vận động toàn thể c n bộ, công chức, viên chức,
người ao động và c c t ng ớp nhân dân trong c c cơ quan, doanh nghiệp, trường học… gương
mẫu chấp hành, thực hiện tốt c c chỉ thị, nghị quyết của ảng, chính s ch, ph p uật của Nhà
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nước, quy định, quy chế của địa phương nơi cư trú, không tham gia c c hoạt động đ nh bạc, tổ
chức đ nh bạc và c c tệ nạn xã hội kh c dưới mọi h nh thức. Tăng cường thông tin về hậu quả,
hệ y của tệ nạn cờ bạc, nêu gương người tốt việc tốt trong công t c đấu tranh phòng, chống tội
phạm và tệ nạn xã hội nhằm khích ệ phong trào toàn dân bài tr tệ nạn cờ bạc. Tuyên truyền,
hướng dẫn c c biện ph p ngăn chặn c c trang website c cược bất hợp ph p, c c nội dung
quảng c o, mời chào, hướng dẫn đ nh bạc trên không gian mạng. Tuyên truyền rộng rãi tới c c
t ng ớp nhân dân, chú trọng tuyên truyền trên mạnh internet, c c mạng xã hội… không để đối
tượng ợi d ng hoạt động cờ bạc, c độ bóng đ .
4. Phối hợp với ngành Gi o d c và ào tạo và c c đơn vị, địa phương iên quan, tuyên
truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch huy động học sinh trung học cơ sở đúng độ tuổi đến
trường giai đoạn 2021-2025 được ban hành theo Quyết định số 351/Q -UBND ngày
09/6/2021. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về c c chủ trương của ảng,
chính s ch ph p uật của Nhà nước về công t c gi o d c, Luật Gi o d c c ng như việc huy
động học sinh đến trường và phòng, chống bỏ học; kịp thời đưa tin tuyên truyền, giới thiệu
c c tấm gương về tập thể và c nhân điển h nh trong việc vận động học sinh đến trường;
tăng thời ượng thông tin, tuyên truyền trên c c phương tiện thông tin đại chúng về “Ngày
toàn dân đưa trẻ đến trường”. Thông tin rộng rãi kết uận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh
Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tham gia góp ý xây dựng Chương tr nh gi o d c
địa phương tỉnh Gia Lai theo Chương tr nh gi o d c phổ thông của Thông tư số 32/2018/TTBGD T tại Thông b o số 100/TB-VPUB ngày 15/6/2021. Chi tiết Quyết định số 351/Q UBND ngày 09/6/2021 được đăng tải tại địa chỉ:
https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/351qd-ubnd.4460.aspx
5. Tiếp t c tuyên truyền để người dân không thực hiện, không bao che, tiếp tay c c
hành vi tập kết, buôn ậu, vận chuyển tr i phép trâu bò, sản phẩm t trâu bò t nước ngoài
qua khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển trọng điểm vào Việt Nam và c c hành vi mua
b n, vận chuyển trâu bò, sản phẩm t trâu bò nhập ậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm
dịch. Thông tin về t nh h nh, kết quả ph t hiện, ngăn chặn, b t gi và xử ý hành vi vi phạm
nêu tại m c 1 của c c ngành, ực ượng chức năng, đơn vị, địa phương. Phối hợp với cơ
quan thú y c c cấp và c c địa phương hiện đang có dịch bệnh viêm da nổi c c trên trâu bò,
kịp thời thông b o chính x c thông tin t nh h nh dịch bệnh, c c biện ph p phòng, chống dịch
bệnh viêm da nổi c c trên trâu bò theo quy định.
6. Tiếp t c thông tin, tuyên truyền nội dung Quyết định số 107/Q -UBND ngày
26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt ề n ph t triển sản xuất rau, hoa và cây
ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; Quyết định số
295/Q -UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ề n bảo tồn
và ph t triển cây dược iệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm
2030 của Ủy ban nhân tỉnh. Chú trọng thông tin về sự c n thiết xây dựng ề n ph t triển
sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến
năm 2040 và ề n bảo tồn và ph t triển cây dược iệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm
2025, định hướng đến năm 2030; tiềm năng ph t triển và thực trạng sản xuất rau, hoa và cây
ăn quả, cây dược iệu trên địa bàn tỉnh; c c biện ph p triển khai thực hiện c c ề n…
7. Phối hợp chặt chẽ với c c sở, ngành, địa phương, thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp
thời, minh bạch thông tin về gi cả thị trường, c c yếu tố chi phí đ u vào, nhất à c c vật tư
quan trọng iên quan đến sản xuất và đời sống người dân để ổn định tâm ý người tiêu dùng.
8. Tuyên truyền nội dung c c văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh: Công văn số 110/CV-BC ngày 16/6/2021 về việc cập nhật danh s ch c c địa phương
có iên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn p d ng h nh thức gi m s t y tế đối với người
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đi t vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai. Thông tin nội dung Công văn số 791/UBNDKGVX ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân quyền quản ý, sử
d ng hệ thống camera để gi m s t tại c c cơ sở c ch ý y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Gia
Lai. Chi tiết c c văn bản được đăng tải tại địa chỉ:
https://stttt.gialai.gov.vn/kkk/virus-ncov.aspx
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);
- Ban Tuyên gi o Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- C c Sở; NN, PT&NT; GD& T; Tư ph p; Tài chính;
VH, TT&DL; Y tế;
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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