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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:
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 996/STTTT-TTBCXB ngày 15/9/2022 của Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc thông tin, tuyên truyền các nội dung
văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông; Phòng Văn
hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT
với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với các nhóm đối tượng theo quy định; nhất
là tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT tới các cơ quan,
đơn vị, trường học và Nhân dân (Kế hoạch số 5721/KH-UBND ngày 29/8/2022 của
UBND tỉnh).
2. Tăng cường thông tin về tầm quan trọng của công tác dinh dưỡng đối với
sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể chất và trí tuệ của trẻ em. Tổ chức các hoạt
động truyền thông về dinh dưỡng, chú trọng các hoạt động truyền thông nâng cao
nhận thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý trên các kênh thông tin truyền thông (Kế
hoạch số 5729/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh).
3. Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng
Phong (1902 - 2022) (Kế hoạch số 86-KH/BTGTU ngày 26/8/2022 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy).
4. Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà (10/1967 10/2022) (Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU ngày 25/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
5. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện
công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng
và nước sạch; thường xuyên vệ sinh tại nơi ở, nơi làm việc, trường học; kiểm tra,
loại bỏ các vật liệu phế thải, vật dụng có thể chứa nước không sử dụng; phát hiện và
diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thau rửa, đậy nắp
kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá, không để muỗi đẻ trứng.
Lồng ghép truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống
dịch bệnh với các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe
Nhân dân, Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Chương trình mục tiêu Quốc gia về
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xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững;
các chương trình, phong trào và hoạt động khác trên địa bàn tỉnh (Công văn số
5792/UBND-KGVX ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh)
6. Tuyên truyền Diễn đàn Du lịch Mê Công tại Việt Nam năm 2022 với Chủ
đề: “Tái thiết ngành du lịch - Kiên cường phục hồi du lịch”. Thời gian tổ chức: từ
ngày 09 - 14/10/2022, tại tỉnh Quảng Nam. Địa điểm tổ chức các Phiên họp và Diễn
đàn Du lịch Mê Công: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng
Nam (Kế hoạch số 5874/KH-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh).
7. Đẩy mạnh truyền thông khuyến khích, tôn vinh ý tưởng, dự án khởi nghiệp;
nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của toàn
xã hội; phát triển khởi nghiệp trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số (Kế hoạch số 2321/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh).
8. Tuyên truyền giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2022 tại tỉnh
Quảng Nam. Theo đó, thời gian tổ chức giải từ ngày 27/9/2022 đến ngày 03/10/2022
tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam, phường Hòa Hương, thành phố Tam
Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Kế hoạch số 5957/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND
tỉnh).
9. Tăng cường tuyên truyền về xây dựng văn hoá học đường; xây dựng các
chuyên mục, chuyên đề về các nội dung của công tác giáo dục văn hoá học đường;
tăng cường lan toả tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan toả
các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống
(Công văn số 5953/UBND-KGVX ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh).
10. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở theo Công văn số 575/TTCS-TT
ngày 30/8/2022 của Cục Thông tin cơ sở.
Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện,
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo kết quả định
kỳ về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Quảng Nam.
* Đề nghị UBND các xã, thị trấn đăng tải các văn bản tuyên truyền lên Cổng
thông tin điện tử của địa phương mình.
(Các văn bản tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện
mục Thông tin tuyên truyền)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Lưu: VT.
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