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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 142/STTTT-TTBCXB

Gia Lai, ngày 27 tháng 02 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung
tuyên truyền trong tháng 03/2018.

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai và theo đề nghị phối hợp của các Sở, ban, ngành liên quan; Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan báo chí địa phương,
phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT), đài Truyền thanh - Truyền hình (TT-TH) các
huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) triển khai một số nội dung chính
sau:
1. Phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT, Y tế, thông tin kịp thời, chính xác
cho người dân về tình hình dịch cúm gia cầm trong nước và trên địa bàn tỉnh; đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, trong đó lưu ý
tới các đối tượng là những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ
mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo mạnh mẽ người dân không sử dụng
thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến
gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm
ốm, chết không rõ nguyên nhân.
2. Tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 thời gian
diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất (vào lúc 20h30’ đến 21h30’ ngày 24/3/2018), ý nghĩa
và các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện cũng như tiết kiệm
các nguồn năng lượng khác, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
3. Tăng cường thông tin tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch,
phản động, cơ hội chính trị trong thời gian gần đây; tập trung tuyên truyền truyền
những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm
nâng cao nhận thức đoàn kết toàn dân tộc.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động kinh tế
của đất nước, của tỉnh. Chú ý tăng cường đưa tin điển hình, nhân tố mới, hạn chế
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thông tin tiêu cực, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.
5. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên
phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 –
03/3/2019).
Đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, phòng VH&TT, đài TT-TH cấp huyện
triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền nêu tại công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở NN&PTNT;
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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