
ƯBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ ƯBND Độc !ập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Quốc, ngày OỸ thảng 3 năm 2023Số: ^^/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 367/STTTT-TTBCXB
ngày 07/3/2023 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.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ. UBND thành phổ:
- LĐVP. Ly;
- Lưu: VT, vtklyy|\^^^

CHÁNH VÃN PHÒNG
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tin và Truyèn llic
Thời gian ký:
07.0372023
13:54:31 +()7;()0

UBND tInh kiên giang cộng hòa xã hội chủ nghIa việt nam
sở THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ỉ6f/STTTT-TTBCXB Kiên Giang, ngày ờf tháng 3 năm 2023
V/v thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo

cùa tỉnh

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

Thực hiện các ván 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 tỉnh, Thường trực ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sờ thực hiện một
số nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về đảm bảo trật tự an
toàn giao thồng, tập trung phân tích các nguyên nhân, hậu quà, giải pháp, chế tài
xử phạt,... để các cơ quan, đơn vị, cá nhân và mọi tầng lớp Nhân dân biết và chấp
hành nghiêm theo quy định, từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông
trong cộng đồng; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tường
niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2023 (kèm theo Kê hoạch
số 52/KH-ƯBND ngày 27/02/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh).

2. Đa dạng hình thức tuyên truyền các hoạt động hường ứng Ngày Quốc tế
Hạnh phúc 20/3/2023 (kèm theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 27/02/2023 của
ủy ban nhâu dân tỉnh).

3. Tuyên Iruyền chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh
tiến độ tiêm chủng vác xin phòng Covid-I9 mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên; mũi 4
cho các đối tượng có chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế; hoàn thành mũi 1, mũi
2 cho trẻ em từ 5 tuối đến dưới 12 tuổi; tiếp tục rà soát, thống kê đối tượng trẻ em
từ 12 đến dưới 18 tuồi chưa tiêm đủ các mũi vắc xin, đặc biệt là chưa tiêm mũi 3
để kịp thời tổ chức tiêm ngay khi được phân bổ vắc xin (kèm theo Công văn số
300/UBND-KGVX ngày 01/3/202s của ủy ban nhản dân tỉnh),

4. Tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền nội dung pháp luật, chính sách,
quy định về phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; nguy cơ, dấu hiệu nhận
biel, lác hại và biện pháp phòng, chồng bệnh Cúm gia câm chủng A/H5N1; không
tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc
chết kliông rõ nguyên nhân (kèm theo Công văn số 304/UBND-KT ngày 01/3/2023
của Uy bơn nhârì dân tỉnh).

5. Sản xuất, đăng, phát tin, bài, phóng sự về phương thức, thủ đoạn của tội
phạm mua bán người, chính sách pháp luật và kết quả đấu tranh phòng, chống mua



bán người của các lực lượng chức năng (kèm theo Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày
OỈ/3/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chổng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc).

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

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