
UBND THÀNH PHỔ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Quốc, ngày Oi tháng 3 năm 2023Số: íịẻ /VP-VHXH
V/v thông tin, tuyên truyền

theo chỉ đạo của tỉnh

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- ủy ban nhân dân các xã, phường.

ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 331/STTTT-TTBCBC
ngày 01/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc thông
tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh (có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Nghiệp có ý kiến chỉ
đạo như sau:

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thanh, cổng thông tin điện tử thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường tuyên
truyền các nội dung theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đến các đơn vị biết, để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên:
- LĐ. UBND thành phổ
- LĐVP: đ/c Ly;
- Lưu: VT, vtklyyjlif^^

CHÁNH VĂN PHÒNG

phông
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UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCBC Kiên Giang, ngày 04 tháng ì> năm 2023
V/v thông tin, tuyên truyền

theo chỉ đạo của tỉnh

Kính gửi:
- Báo Kiên Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh Kiên Giang về công tác thông tin,
tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát
thanh và Truyền hình Kiên Giang, cổng Thông tin điện tử tĩnh, Thường trực ủy
ban nhân dân các huyện, thành phô chỉ đạo hệ thông thông tin cơ sở thực hiện
số nội dung như sau: // ; /

1. Tuyên truyền nội dung Ke hoạch số 45/KH-ƯBND ngàỵ 21/02/2023 CI
ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phát động phong trào thi đua về chống khai thá^
hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (kèm theo Ke hoạch^'^^y
sổ 45/KH-UBND ngày 21/02/2023).

2. Đa dạng thể loại, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng các quy định của Luật Thủy sản; những hệ lụy xảy ra cho chính bản
thân, gia đình, cộng đồng ngư dân và vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt
Nam trong thực hiện các cam kết điều ước quốc tế, đảm bảo quốc phòng an ninh,
chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc để ngư dân, chủ tàu cá nâng cao nhận thức và tự
chuyển biến, thay đổi hành vi trong thực hiện chống khai thác Iưư; tuyên truyền
vận động chủ tàu cá và ngư dân viết cam kết nói không với khai thác hải sản trái
phép ở vùng biển nước ngoài (kèm theo Thông bảo số 186/TB- VP ngày 22/02/2023
của Văn phòng ủy ban nhân dân tình).

3. Tuyên truyền các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm "Chiến thắng trở về"
(kèm theo Ke hoạch sổ 31/KH-BTC ngày ] 7/02/2023 của Ban Tổ chức Le kỷ niệm
50 năm "Chỉến thẳng trở về ").

4. Đa dạng hình thức, phong phú thể loại phù họp với từng chủ đề và sự kiện
tuyên truyền về thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang; nhất là ưu tiên thời lượng, tăng tần suất tin, bài và các chương trình tuyên
truyền trọng điểm (kềm theo Kế hoạch sổ 47/KH-UBND ngày 22/02/2023 của ủy
ban nhân dân tỉnh).

5. Tuyên truyền pháp luật, chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phổ biến
kiến thức bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chống xâm hại trẻ em; thông tin về
Tông đài điện thoại quôc gia bảo vệ trẻ em sô 111 (liên hệ miễn phí khi có nhu cầu
tìm kiêm thông tin, thông báo, tô giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em) và



các dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương (kèm theo Ke hoạch số 35/KH-BCĐ ngày
21/02/2023 của Bơn Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em).

6. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về
khởi nghiệp; hoạt động đôi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hoạt động của cộng đông
khởi nghiệp, các sản phâm, công nghệ, dịch vụ mới do phụ nữ làm ra (kèm theo Kê
hoạch số 29/KH-BCĐ ngày ỉ 6/02/2023 cùa Ban Chỉ đạo Đề án 939).

7. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tê, bảo hiểm thất nghiệp để người dân thây được đây là giải pháp tôt,
rất nhân vãn với phương châm "đóng góp khi lành, để dành khi ốm đau" (kèm theo
Thông bảo số 187/TB-VP ngày 22/02/2023 của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Kiên Giang, cổng Thông tin điện tử tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố thực hiện tốt nội dung nêu trên./.ỵỀ^

Nơỉ nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TTBCBC.
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