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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v hướng dẫn tuyên truyền một số  

nội dung, nhiệm vụ trọng tâm 

 trên địa bàn tỉnh. 

 

 

           Kon Tum, ngày        tháng       năm           

                       Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí tỉnh;    

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

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  

- 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 hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông; trang/cổng thông tin điện tử 

các cơ quan hành chính Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ triển khai công tác 

thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng một số nội dung 

trọng tâm như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền  

         - Tiếp tục tuyên truyền các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị 

quyết Đại hội XIII. Tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những vấn đề 

mới trong văn kiên Đại hội XIII của Đảng như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; 

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại 

hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) và phương hướng, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025); Báo cáo của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành 

Điều lệ Đảng. 

- Tuyên truyền cao điểm về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Hướng dẫn số 

03-HD/BTGTU, ngày 05-02-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Đấu tranh, phản 

bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử, lợi dụng bầu 
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cử để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà 

nước. 

- Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Kỳ họp thứ 

12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm (theo Công 

văn số 261-CV/BTGTU, ngày 17-3-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định 

hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 

quý II-2021). 

- Tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-

2020 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện các nghị quyết Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa 

chiều giai đoạn 2016-2020; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TU, ngày 

22-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cương công tác lãnh đạo, 

công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển 

kinh tế- xã hội của tỉnh kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để 

triển khai các dự án quan trọng của tỉnh; công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng 

chống thiên tai, hạn hạn, dịch bệnh COVID -19; về triển khai cuộc Tổng điều tra 

Kinh tế năm 2021 (theo Công văn số 726/UBND-KTTH, ngày 03-3-2021 của 

UBND tỉnh). 

- Tuyên truyền thường xuyên kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo dức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền công tác phân 

giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021; kết quả phát triển kinh tế- 

xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tình hình triển khai Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh, cháy, nổ, bảo đảm an ninh trật tự, 

an toàn xã hội.  

2. Công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp tốt với các cơ quan, 

ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội và các địa phương thực hiện tốt công tác 

thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân các nội dung như sau: 

2.1. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các 

đơn vị, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác triển khai thực 

hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng 
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DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn II (2021-2025) (Kế hoạch số 

1052/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh). 

2.2. Phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị, địa phương thông tin, 

tuyên truyền các nội dung của Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng 

thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ Vương quốc Campuchia; đồng thời, phổ biến các quy định của 

pháp luật có liên quan đến các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức, các doanh 

nghiệp có liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh 

trên các phương tiện thông tin đại chúng (Kế hoạch số 1013/KH-UBND ngày 

29/3/2021 của UBND tỉnh). 

2.3. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các tổ chức 

chính trị - xã hội và các đơn vị, địa phương thông tin, tuyên truyền các nội dung: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình 

đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương 

tiện thông tin đại chúng (Kế hoạch số 1003/KH-UBND ngày 29/3/2021 của 

UBND tỉnh). 

- Phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, đặc 

biệt về chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo 

lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em; phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ 

em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em (Kế hoạch số 

1014/KH-UBND- ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh). 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, xóm, tổ 

dân phố, khu dân cư, trường học, lớp học để bảo đảm an toàn cho trẻ em và thực 

hiện việc cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ 

em (Văn bản số 755/UBND-KGVX ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh).  

- Tiếp tục duy trì các chương trình, chuyên mục truyền thông, phóng sự, 

bài, tin,...về người cao tuổi, việc triển khai thi hành Luật Người cao tuổi và công 

tác chăm sóc người cao tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm 

triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021với chủ đề “Chung tay chăm 

sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” (Kế hoạch 

số 901/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh).  

-Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực Người khuyết 

tật để Người khuyết tật tiếp cận được các trang thông tin, sản phẩm công nghệ 

thông tin; đưa tin các hoạt động nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam 

(18/4/2021) (Văn bản số 435/SLĐTBXH-BTXH ngày 26/3/2021 của SLĐTBXH). 

2.4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, và các đơn vị, địa 

phương thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân, cộng đồng về 

bảo vệ môi trường, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ 

môi trường; mở các chuyên trang, chuyên mục thông tin về bảo vệ môi trường, 
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về sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên trên các phương tiện thông tin đại chúng 

(Kế hoạch số 815/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh). 

2.5. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, và các đơn vị, địa phương 

đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền “Kết luận số 06-KL/TW ngày 01 tháng 09 năm 

2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng 

dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước”; kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp 

luật về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Xây dựng các chuyên trang, 

chuyên  mục nhằm phản ánh kịp thời những mô hình hiệu quả, cách làm hay 

trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại các địa phương, đơn vị, 

doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ dân...trên các lĩnh vực nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy sản, xử lý môi trường, y tế (Văn bản số 1169/UBND-KGVX, 

ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh).    

2.6. Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương thông tin, tuyên 

truyền các nội dung: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và 

tầm quan trọng của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-

2022, tác dụng, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 để các đối tượng 

trong diện tiêm chủng hiểu rõ và tích cực tham gia (Kế hoạch số 1145/KH-

UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh). 

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật, các kiến thức 

về An toàn thực phẩm; các hoạt động kiểm tra gian lận thương mại, thực phẩm 

giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên 

thị trường; các nội dung tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2021 (Kế hoạch số 1078/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh). 

2.7. Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Công ước chống tra 

tấn, các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn với các hình 

thức phù hợp (Kế hoạch số 1030/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh). 

2.8. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền “Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2021 -2025” và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến các 

tầng lớp thanh niên, phụ nữ, sinh viên, học sinh, bộ đội xuất ngũ, các chuyên 

gia, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 44/QĐ-UBND 

ngày 21/1/2021 của UBND tỉnh). 

2.9. Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công 

tác tuyên truyền các nội dung của Công ước ASEAN về phòng, chống buôn 

người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP), các quy về định phòng, 

chống mua bán người và thủ đoạn mua, bán người trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để người dân biết, thực hiện và tố giác tội phạm (Kế hoạch số 

194/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh). 
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2.10. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa 

phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của văn hoá 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thông tin kịp thời đầy 

đủ việc triển khai thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của 

Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 

9/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum (Kế hoạch số 1138/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh). 

2.11. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (cơ quan thường trực Ban 

ATGT tỉnh) và các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; các đơn vị, 

địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân chấp hành quy 

định pháp luật về bảo đảm TTATGT, không đi trên xe tải, xe khách khi không 

có chỗ ngồi đảm bảo an toàn (Văn bản số 1012/UBND-HTKT ngày 29/3/2021 

của UBND tỉnh). 

2.12. Phối hợp với Ban Đại diện Người cao tuổi tỉnh, Sở Lao động – 

Thương binh, Xã hội và các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền mục 

tiêu, hoạt động của Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp 

nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum” nhằm nâng cao nhận 

thức về Câu lạc bộ, qua đó huy động nguồn nhân lực để nhân rộng mô hình Câu 

lạc bộ, nâng cao chất lượng đời sống của người cao tuổi (Kế hoạch số 901/KH-

BCTNCT ngày 19/3/2021 của Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện và báo cáo 

kết quả nội dung tuyên truyền gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- Cục TTCS -Bộ TTTT (b/c);  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Các Sở, ban, ngành: KH&ĐT; VH-TT&DL; 

Y tế; KH & CN; Tư pháp; Công thương; LĐ-

TB&XH; TN&MT; Công an tỉnh; Ban Dân 

tộc; Ban ATGT tỉnh; 

- Ban Đại diện Người cao tuổi tỉnh;  

- Trung tâm CNTT-TT (để đăng Trang TTĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                      Mai Thoan 
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