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V/v tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của
tỉnh Quảng Nam, 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 về Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông
thôn mới tỉnh Quảng Nam lần thứ I - năm 2021 với chủ đề: “Điểm sáng nông thôn
mới”, ca ngợi người nông dân, nông thôn và phản ảnh sinh động các nội dung, tiêu
chí xây dựng nông thôn mới, những điển hình, những điểm sáng tiêu biểu vượt khó
vươn lên trong lao động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, tài nguyên thiên
nhiên, giảm nghèo bền vững.
(Gửi kèm Thể lệ Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới
tỉnh Quảng Nam lần thứ I - năm 2021).
2. Tuyên truyền Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhằm góp phần
bình ổn thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, không để xảy ra điểm nóng
về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền lợi chính
đáng cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân làm ăn chân chính; kịp thời biểu
dương gương người tốt, việc tốt, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các
hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. (Kế hoạch số 389/KH-BCĐ 389
ngày 10/12/2021 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam)
3. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
năm 2022 đảm bảo theo từng thời gian, phù hợp với từng điều kiện của mỗi địa
phương, đơn vị theo Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW ngày 22/11/2021của Ban Tuyên
giáo Trung ương. ( Văn bản số 885/CTTCS- TQ ngày 08/12/2021 của Cục Thông tin
cơ sở)

* 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, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Đ/c Hồ Quang Bửu ( Báo cáo);
- Cục TTCS ( báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT-TH huyện;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP,TTBCXB.
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