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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 62/STTTT-TTBCXB

Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2018

V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung
tuyên truyền trong tháng 01/2018.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 và Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai, 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. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Chương trình
phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2020. Tuyên truyền, phổ biến các luật,
pháp lệnh mới ban hành hoặc được dư luận xã hội quan tâm như: Bộ Luật dân sự,
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Khiếu nại, tố cáo...
2. Tuyên truyền phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội
năm 2018 và chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái
quốc – Ngày Truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2018).
3. Tuyên truyền, đưa tin các hoạt động Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần
thứ VIII năm 2018; thông tin chính xác, cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội,
các môn thi đấu trong chương trình.
4. Tăng cường tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ
hỗ trợ năm 2017; tác hại và các hình thức bị xử lý vi phạm trong việc thu gom, mua
bán, tàng trữ, cưa cắt, tái chế, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến
tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức phòng, tránh
bom, mìn cho nhân dân.
5. Tuyên truyền sâu rộng về công tác vệ sinh an toàn lao động, các chính sách,
pháp luật về vệ sinh an toàn lao động tại địa phương, trong cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp để thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, đưa vệ sinh an toàn lao
động vào cuộc sống.
6. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 21NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 55-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
giai đoạn 2012 – 2020; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó chú ý tập trung vào
đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã vùng I; lực lượng học sinh, sinh
viên; đối tượng không được nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; người lao
động và các đơn vị sử dụng lao động.
7. Sử dụng tài liệu tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh
tế với quốc phòng an ninh và chương trình tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về
phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đài TT-TH cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã
thực hiện nghiêm túc việc phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở để thông tin
tới nhân dân.
8. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để có thông tin kịp thời,
chính xác trong việc tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là các đối
tượng chính sách Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp
tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng,
Kế hoạch số 104-/KH/TU ngày 27/11/2017 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc triển khai
thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.
Đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Phòng VH&TT, Đài TT-TH cấp huyện

triển khai thực hiện các nội dung nêu tại công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Cục Thông tin cơ sở (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Lưu VT, P.TTBCXB.

