ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:

1033/STTTT-TTBCXB

Kon Tum, ngày12tháng 8 năm2019

V/v hướng dẫn tuyên truyền các nội
dung Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

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

TTĐT

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền
thông các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông
đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung tuyên truyền sau:
1. Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh
Tăng cường phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa,
nội dung, yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
PBGDPL; xây dựng, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập,
tìm hiểu pháp luật trên internet; giúp cán bộ, Nhân dân khai thác, sử dụng công
nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật.
2. Thông báo số 4603/TB-BNN-VP ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân
Cường tại Hội nghị “Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi
tham gia các Hiệp định thương mại tự do”
Các cơ quan báo chí, truyền thông chủ động phối hợp với Sở Công Thương,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh
thông tin, tuyên truyền, phổ biến các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là đối
với 02 Hiệp định CPTPP và EVFTA, chủ động xây dựng chương trình đào tạo, hỗ
trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, nông dân phù
hợp với cam kết quốc tế.
3. Công tác phòng, chống thiên tai
Thông tin liên tục diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở
đất... để các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn chủ động, chuẩn bị sẵn
sàng nhân lực, phương tiện, vật tư và tổ chức ứng trực để kịp thời ứng phó, nhanh
chóng khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây

ra; đồng thời có phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, đảm bảo hậu cần và
các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán.
Các cơ quan báo chí, truyền thông vào trang thông tin điện tử tổng hợp của
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tại địa chỉ www.tuyengiaokontum.org.vn để cập
nhật Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai.
4. Chương trình số 29-CTr/TU ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01
năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng kết cấu hạ
tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng
hiện đại vào năm 2020” (Nghị quyết số 13-NQ/TW) và Chương trình số 29CTr/TU ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện
Nghị quyết số 13-NQ/TW (Chương trình số 29-CTr/TU) nhằm nâng cao nhận thức
của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng
thuận cao trong việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh ngày càng
hoàn thiện, hiện đại.
5. Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2019
Thông tin về Kế hoạch, thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện
tử quốc gia về giảm nghèo bền vững và trên Trang thông tin điện tử của Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông
triển khai công tác tuyên truyền kịp thời, đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc,
Các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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