
UBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VAN PHONG HĐND VA ƯBND Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số: 4ặ^A^P-VHXH
V/v thông tin, tuyên truyền

theo chỉ đạo của tỉnh

Phú Quốc, ngày A3 tháng 02 năm 2023

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 thành phố nhận được Công văn số 122/STTTT-TTBCBC
ngày 01/02/2023 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, Thế thao và Truyền
thanh, cổng thông tin điện tử thành phố 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 phố
- LĐVP; đ/c Ly;
- Lưu: VT,

KT. CHÁNH VẢN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THỐNG Độc iập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/íc21 /STTTT-TTBCBC Kiên Giang, ngày (ỳỊ tháng 02 năm 2023
V/v thông tin. tuyên truyền ửieo chỉ đạo

của Trung ương và của tỉnh

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

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Kiên Giang vê
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, Công Thông tin điện tử tỉnh,
Thường trực ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thông thông tin cơ
sở thực hiện một số nộỉ dung như sau:

1. Phát thanh trên đài và hệ thống truyền thanh cơ sở nội dung tuyên truyền
về phòng ngừa tội phạm trên mạng xã hội, mạng viễn thông (nội dung tuyên tỉ'uyên
thực hiện theo Công văn số 22/TTCS-TO ngày 09/01/2023 của Cục Thông tỉvì cơ
sở kèm theo).

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa
bàn việc sửa đổi Luật Đất đai đê Nhân dân tham gia đóng góp ý kiên. Trong đó,
tập trung một số vấn đề của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liên quan trực tiếp
đến người dân ở cơ sở như: các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội
vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tir, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về mở rộng hạn mức nhậri chuyển nhượng quyền
sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất
đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp ý trực tiếp bằng văn
bản (bản giấy, thư điện tử) và gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chí:
Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà
Nộì hoặc qua hộp thư điện tử: luatdatdai@monre.gov.vn. Góp ý trực tiếp thông
qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đôi)
tại địa chỉ website: luatdatdai@monre.gov.vn. Thời gian lấy ý kiến dự thảo Luật
Đât đaỉ (sửa đôi) băt đâu từ ngày 03 tháng 01 năm 2023 và kêt thúc vào ngày 15
tháng 3 năm 2023 (kèm theo Công văn số 25/TTCS-TTTH ngày ỉ ỉ/0ỉ/2023 cua
Cục Thông tin cơ sở và Nghị quyết số Ỉ70/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính
phù).

3. Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thirc hiện
kiêm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải qiiyêt thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương trên cổng



Thông tin điện tử hoặc Trang Thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương (kèm
theo Ke hoạch số 09/KH-ƯBND ngày 17/01/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh).

4. Phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan tãng
cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An
toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nliân năm 2023 với loại hình phong phú,
phù họp thực tế địa phương {kèm theo Kế hoạch số lO/KH-ƯBND ngày J8/01/2023
của Úy ban nhân dân tỉnh).

5. Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban mai năm 2023 và Ngày hội
văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII trên các Traiig
Thông tin điện tử, mạng xã hội (kèm theo Công vãn số 225/VP-KGVX ngày
12/01/2023 của Văn phòng úy ban nhân dân tỉnh).

6. Phối họp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tuyên tmyền thưÒTig xuyến về
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh
học; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đa dạng
sinh học. Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách hhiệm của tổ chức, cá Iihân trong
bảo tồn đa dạng sinh học. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có
thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm
pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học (kèm tìieo Công
văn số 400/VP-NC ngày 19/01/2023 của Văn phòng úy ban nhân dân tỉnh).

7. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và kết quả thực hiện
cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng (kèm theo Công văn
số 2455/ƯBND-NC ngày 28/12/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh).

8. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành
và địa phương liên quan tuyên truyền nâng cao nliận thức của người dân, doanh
nghiệp vê phát triên nông nghiệp hữu cơ; tăng cường tuyên truyên quảng bá, tiêu
thụ sản phẩm sạch, sản phấm hữu cơ (kèm theo Quyết định số 3S24/QĐ-UBND
ngày 29/12/2022 của úy 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./.

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