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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền một số  

nội dung, nhiệm vụ trọng tâm  

 Kon Tum, ngày       tháng       năm           

 

                       Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan báo chí tỉnh;    

- Các cơ quan báo chí TW thường trú tại địa phương;                

- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh; Trang TTĐT các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa –Thể thao –Du lịch và Truyền thông 

các huyện, thành phố. 

                                 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

các cơ quan, đơn vị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng 

tâm như sau:  

1. Tuyên truyền Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 

Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh, các cơ quan báo chí TW thường trú tại 

địa phương tăng cường các chuyên mục, phóng sự, tin, bài; dành thời lượng thích hợp 

tiếp và phát sóng các chương trình tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày hội đoàn kết 

toàn dân tộc được tổ chức ở cộng đồng dân cư vào dịp ngày 18/11…Nhằm ngày càng 

nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. 

2. Thông tin, tuyên truyền các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 

trong quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham 

gia giao thông, đặc biệt chú trọng vào đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải hành khách và 

người tham gia giao thông là giới trẻ, thanh thiếu niên để tiếp tục triển khai năm an toàn 

giao thông; Đồng thời, chú trọng tuyên truyền pháp luật, bám sát các chuyên đề: “Đã 

uống rượu, bia-Không lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”, 

"Thắt dây an toàn khi đi ô tô", "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; nội dungtuyên 

truyền phải phù hợp với từng đối tượng, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa…Nhằm phát 

động phong trào toàn dân thực hiện văn hóa giao thông, 2019 đạt hiệu quả với chủ đề 

“An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”. 

 3. Thông tin, tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống 

các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum năm 2019 

Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu 

rộng đến các tầng lớp Nhân dân về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân 
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tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị chức năng xây 

dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan và quảng bá, giới thiệu 

giá trị của văn hóa trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên báo chí, sóng 

phát thanh, truyền hình trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự hào, 

tự tin của cộng đồng các dân tộc về trang phục truyền thống của dân tộc mình. Nhằm 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trang phục truyền thống, nghề thủ công truyền 

thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum, góp phần phát triển bền vững văn hóa các 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

4. Thông tin, tuyên truyền việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

chống bệnh bạch hầu tại  xã Hơ Moong - huyện Sa Thầy và xã Đăk Ui, Ngọc Réo - 

huyện Đăk Hà năm 2019 

Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh chủ động, phối hợp với ngành Y tế trong 

công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động tiêm vắc 

xin Td phòng chống bệnh bạch hầu, tác dụng, lợi ích của việc tiêm vắc xin Td để nhân 

dân hiểu rõ và tích cực tham gia, nhất là nhân dân tại xã Hơ Moong - huyện Sa Thầy và 

xã Đăk Ui, Ngọc Réo - huyện Đăk Hà để người dân biết và chủ động đi tiêm đầy đủ, 

đúng lịch.  

5. Thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

và đạo đức liêm chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham dự các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng chính sách pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; phát huy 

vai trò của truyền thông hiện đại trong tuyên truyền phòng chống tham nhũng trên địa 

bàn tỉnh. 

6. Thông tin việc triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 

Phối hợp với ngành Y tế thông tin, tuyên truyền việc triển khai Tháng Hành động 

quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 (từ ngày 

10/11/2019 đến ngày 10/12/2019). Trong đó, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc tăng 

cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm 

HIV/AIDS, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV cho người dân, đặc biệt cho những 

người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng 

xa, đồng bào dân tộc ít người. Nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm 

HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người 

nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội, đặc 

biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.  

7. Thông tin về Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025 



 

 

3 

Phối hợp với các đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền việc triển khai các mục 

tiêu, nội dung của Đề  án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi  nghiệp đổi  mới  sáng  tạo Quốc gia 

đến năm 2025” với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh; việc hình thành hệ sinh thái 

khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng  tạo (ĐMST) tại tỉnh Kon Tum, 

nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy , hỗ trợ quá trình hình thành  và phát triển 

loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ , 

công nghệ , mô hình kinh doanh mới , tập trung vào các ngành kinh tế  mũi nhọn và  sản 

phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh ... từ đó phát triển cả số lượng và chất lượng 

của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh ; Liên kết giữa các cộng đồng 

khởi nghiệp ĐMST trong và ngoài tỉnh. 

8. Thông tin các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn 

nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại tỉnh Kon Tum năm 2019 

Các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực thông tin Chương trình “Thập kỷ hành 

động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2011-2020” trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (từ ngày 20/10 đến 19/11/2019). Tuyên truyền phổ biến rộng rãi ý nghĩa của sự 

kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương, mất mát do 

tai nạn giao thông; những địa chỉ cần được giúp đỡ và chia sẻ của xã hội; cảnh báo hậu 

quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; tuyên truyền 

pháp luật và các thông điệp an toàn giao thông, văn hóa giao thông, từ đó nâng cao ý 

thức chấp hành luật An toàn giao thông. 

(Tại Việt Nam các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn 

nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm nay được phát động và tổ chức trên phạm vi 

cả nước với thông điệp “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”; Ngày thế giới tưởng 

niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông của năm 2019 là Ngày Chủ nhật 17 

tháng 11). 

9. Tuyên truyền về việc mở rộng trả lương qua tài khoản, vận động khuyến 

khích thanh toán qua tài khoản ngân hàng  

Tiếp tục phối hợp với ngành ngân hàng đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền vận động khuyến khích để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ 

những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 

nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1559/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân 

hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương 

trình an sinh xã hội 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

10. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động  vì 

bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan xây 

dựng các sản phẩm truyền thông, tích cực đăng tin, bài viết về bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trước, trong Tháng hành động (Từ ngày 

15/11/2019 đến ngày 15/12/2019), với Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và 

trẻ em”; phát hiện, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt về công tác 

bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phê phán những hành động bạo 

hành đối với phụ nữ và trẻ em…Nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm 
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và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức 

trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.  

11. Thông tin việc triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng tin bài, phóng sự và mở chuyên mục 

để tuyên truyền, cảnh báo về hiểm họa, tác hại của tệ nạn ma túy; kết quả bắt giữ, xử lý 

tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng; gương người tốt, việc tốt trong phòng, 

chống ma túy... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác đấu 

tranh ngăn chặn, bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy. 

12. Thông tin việc tổ chức điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - 

xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019  

Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng 

về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra; thu thập thông tin về thực trạng  

kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trước, trong và sau khi điều tra nhằm 

đảm bảo mọi người dân đều hiểu rõ và tự giác tham gia thực hiện cuộc điều tra. 

13. Thông tin về “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2017-2020” 

Các cơ quan báo chí tỉnh, Cổng thông điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền nội dung Chương trình, kết quả thực hiện Chương trình; Luật Sở 

hữu trí tuệ; quảng bá, phát triển thương hiệu các sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ của địa phương. Nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức sản xuất, kinh 

doanh trong tỉnh về tạo lập, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế và 

hỗ trợ các tổ chức sản xuất, kinh doanh trong tỉnh về tạo lập, bảo vệ và phát triển tài sản 

trí tuệ. Trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm lợi 

thế có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh.  

 Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Y tế; 
- Ban ATGT tỉnh;  

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Thị Thơ            
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