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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 184/STTTT-TTBCXB

Gia Lai, ngày 13 tháng 3 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 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. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 4124/KH-UBND ngày 27/10/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CTTTg ngày 19/7/2017 thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm
xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn
với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020.
2. Thông tin, thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Trưởng ban
Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh về kết quả khảo sát, kiểm tra tình hình
TTATGT đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Chư Prông; tuyên truyền và hướng
dẫn thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.
3. Tăng cường thông tin, khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền
nhiễm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cho người dân nhận thức
đúng về sự nguy hiểm của dịch bệnh, tự giác, chủ động thực hiện có hiệu quả các biện
pháp phòng ngừa; Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các đơn vị liên quan để tuyên
truyền, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và truyền thông về sức
khỏe.
4. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao
động năm 2018, từ ngày 25/4 – 31/5/2018, với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm
soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp”. Tuyên truyền về các nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động cũng như các
biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; hướng dẫn kỹ năng
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làm việc an toàn cho người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp.
5. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành
của chính quyền địa phương về triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; thông tin, quảng bá các sản phẩm,
hàng hóa có thương hiệu của địa phương. Tuyên truyền, phối hợp với các ngành chức
năng, các thành viên của Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh
vực bưu chính, chuyển phát, internet, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ
thông tin, điện tử, truyền hình, phát thanh; thông tin quảng cáo không đúng sự thật các
sản phẩm hàng hóa kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, để lôi kéo người tiêu
dùng thông qua hệ thống báo chí, xuất bản, mạng máy tính, mạng viễn thông.
6. Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của cồn y tế giả, kém chất lượng; tuyên truyền,
phát động toàn dân không bao che, tiếp tay và tham gia tố giác các hành vi vi phạm
việc sản xuất, kinh doanh cồn y tế giả, kém chất lượng trên thị trường. Khuyến cáo
người tiêu dùng chỉ nên mua và sử dụng các loại cồn y tế là sản phẩm của các đơn vị
sản xuất có số đăng ký sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm được ghi đầy đủ trên
nhãn mác sản phẩm, có ngày sản xuất, hạn sử dụng cụ thể, rõ ràng. Tuyệt đối không
pha cồn thành rượu uống để tránh nguy hại đến sức khỏe do ngộ độc cồn.
7. Tập trung triển khai khẩn cấp các biện pháp ngăn chặn dịch lở mồm long móng
gia súc trên địa bàn tỉnh; thông báo đầy đủ về tình hình dịch lở mồm long móng gia súc
đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhất là huyện Mang Yang, để nhân dân chủ động phòng,
chống; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc theo quy định.
8. Thông tin, thông báo rộng rãi thời gian, khung giờ phát sóng 06 trận đấu bóng đá
trong Giải U.19 Quốc tế năm 2018 và khung giờ phát chương trình thời sự của địa
phương để người dân biết, theo dõi.
9. Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc năm 2018; Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan, thông tin rộng rãi trên các phương
tiện thông tin đại chúng, trong đó chú trọng thông tin trên không gian mạng, nhằm
ngăn chặn những hành vi lợi dụng không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an
ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới các hình thức tuyên truyền phòng chống
tội phạm đến học sinh, sinh viên, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn, những nơi dân trí còn thấp, mức độ tìm hiểu, tiếp
cận văn bản, chính sách pháp luật còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn. Tăng cường
tuyên truyền trong các các dịp cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm như “Ngày hội toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn
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dân phòng, chống mua bán người”, “Tháng quốc gia về an toàn giao thông”, các dịp lễ
hội lớn của đất nước và của tỉnh…
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;
- Ban ATGT tỉnh;
- BCĐ PCTP, TNXH & xây dựng phong trào
TDBVANTQ tỉnh;
- BCĐ 389 tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- Sở Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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