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Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Thông tin và Truyền thông
đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa
bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng những nội dung như sau:
1. Tuyên truyền tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cho trẻ em năm 2021
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về công tác trẻ em; phản ánh các hoạt động vui đón Tết Trung thu
của trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của tất cả người dân về trách nhiệm
bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước;
thông tin phản ánh biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt trong
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các
quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo
quản, vận chuyển thực phẩm. Đối với người tiêu dùng cần lựa chọn và sử dụng thực
phẩm an toàn, lưu ý kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng khi mua sản phẩm
thực phẩm qua hình thức trực tuyến.
(Văn bản số 5865/UBND-KGVX ngày 06/9/2021 và Kế hoạch số 120/KH-BCĐ
ngày 07/9/2021 của BCĐ liên ngành về ATTP).
2. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của
Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về
nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị,thông
tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn2021 – 2025; nâng cao chất lượng thông
tin, tăng số lượng tin bài, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình sản xuất
mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng

thời lượng chương trình, trang tin, bài viết đáp ứng được yêu cầu về số lượng (tăng
20% số lượng tin, bài, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình) chất lượng
thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị nêu trên. (Công văn số 5907/UBND – KGVX
ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh)
3. Tuyên truyền thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025”
(giai đoạn II) nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong
hôn nhân của đồng bào DTTS góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực ở vùng DTTS của tỉnh,
hạn chế và đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS.
(Kế hoạch 5804/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh)
4. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thứ XV theo đề cương tuyên
truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn
và phát hành. (Văn bản số 236-CV/BTGTU ngày 07/9 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
* Truy cập tại website: stttt.quangnam.gov.vn vào mục Văn bản tuyên truyền/
Báo chí xuất bản để tải nội dung các văn bản chỉ đạo trên.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo
kết quả theo định kỳ hàng tháng về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh Quảng Nam .
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