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V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung 

văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ 
Thông tin và Truyền thông

 

             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 và Bộ Thông tin và Truyền 
thông, 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, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn 
bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành tốt 
các biện pháp bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, tuân thủ quy trình giết mổ, 
sơ chế, chế biến. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối
với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực 
phẩm. (Thông báo số 270/TB-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh)

2. Tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đồng thời thực hiện 
nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, gương mẫu 
thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ. (Công văn số 4907/UBND-KTN ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh) 

3. Xây dựng chuyên mục và lồng ghép với các chương trình để thông tin, tuyên 
truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và xây dựng mô hình “Công dân 
học tập”. 

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua học tập thường
xuyên, liên tục, suốt đời trong các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và
công dân học tập nhằm tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi người
phát triển toàn diện, hướng tới đáp ứng yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ
thông tin thời đại công nghiệp 4.0, đặc biệt là chương trình công dân số, Chương
trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2030. (Kế hoạch số 4742/KH-UBND ngày 
20/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)



4. Tăng cường tuyên truyền, vận động chủ phương tiện trên địa bàn tỉnh ủng hộ 
chủ trương triển khai thu phí không dừng và tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ, hạn 
chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng; 
trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại các tuyến 
cao tốc từ ngày 01/8/2022 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (Công văn số 
4752/UBND-KTN ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

5. Tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá, qua đó nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân trong việc xóa 
bỏ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ 
ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm tội. (Công văn số 4715/UBND-
NCKS ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam).

6. Tăng cường công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội, xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; các chuyên mục, chuyên đề tuyên 
truyền thường xuyên, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả về tín dụng chính sách xã hội.

Duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục hướng dẫn công tác khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư, kỹ thuật sản xuất,… cho hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách; phổ biến các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả, các mô hình sản xuất kinh 
doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần quan trọng 
trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, 
bảo đảm an sinh xã hội của các địa phương. (Kế hoạch số 4857/KH-UBND ngày 
25/7/2022 của UBND tỉnh)

7. Tuyên truyền sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử và 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Công văn số 493/TTCS-TQ ngày 19/7/2022 
của Cục Tin học hóa.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo 
kết quả định kỳ về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và 
Bộ Thông tin và Truyền thông.
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT-TH huyện; 
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP,TTBCXB.

                PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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