
ƯBND THÀNH PHỐ PHỦ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ ƯBND Độc iập - Tự do - Hạnh phúc

Số: -3/1^ /VP-VHXH Phủ Quốc, ngày tháng 3 năm 2023
V/v thông tin, tuyên truyền

theo chỉ đạo của tỉnh

Kính gửi:
- Phòng Vãn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thế 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 391/STTTT-TTBCXB
ngày 08/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc thông
tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh (có Công vãn 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, úy ban nhân dân các xã, phường tuyôn
truyền các nội dung theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyên thông.

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

Nơi nhận:
- Như trên:
- LĐ. UBND thành phố;
- LĐVP, Ly:
- Lưu: VT, vtkly^ly^

CHÀNH VÃN PHÒNG
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UBND TÍNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHŨ VIỆT NAM
SỜ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^'3^ /STTTT-TTBCXB
V/v thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo

của tình

Kiên Giang, ngày cị thảng 3 năm 2023

Kính gửi:
- Báo Kiên Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Gỉang;
- 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 Thồng tin điện tử tỉnh, Thường trực ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện một
số nội dung như sau:

1. Tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, nhà
trường trong Quân đội năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ nay
đến hết tháng 9/2023 (kèm theo Kế hoạch số 47/KH-BTSQS ngày 02/3/2023 của
Ban Tuyển sinh Quân sự).

2. Đẩy mạnh và đồi mới hoạt động truyền thông, tuyên truyền nội dung Ke
hoạch số 55/KH-ƯBND ngày 01/3/2023 của ủy Ban nhân dân tỉnh về việc thực
hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang năm 2023. Phối hợp các đơn vị liên quan tích cực đăng, phát tin, bài viết về
bình đẳng giới trước và trong đợt cao điểm Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Kịp thời đăng, phát tin,
bài, ... về công tác tổ chức, kiểm tra, đánh giá, thực hiện các hoạt động thanh tra,
xử lý vi phạm về bình đẳng giới. Phê phán những hành vi bao lực, xâm hại phụ nữ
và trẻ em đồng thời biểu dương các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong
công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (kèm theo Ke
hoạch số 55/KH-ƯBND ngày 01/3/2023 của ủy ban nhản dân tinh).

3. Tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường trong hoạt động về thủy
sản đến năm 2030 trên phương tiện thông tin đại chúng (kèm theo Ke hoạch so
60/KH-UBND ngày 03/3/2023 của ủy ban nhân dấn tỉnh),

4. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng
các hình thức phù hợp trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cơ quan một số nội dung liên
quan đến công tác phòng, chống tham nhùng, tiêu cực và nêu gương gồm: các hành
vi tham nhũng; các hành vi tiêu cực; những điều đảng viên, cán bộ, công chức,
viên chức không được làm; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; nhừiig
biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyến
hóa" trong nội bộ; những nội dung nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức,
viên chức để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự soi rọi, phòng ngừa.



tự sửa, nhất là chủ động và trách nhiệm ừong thực hiện nêu gương, qua đó góp
phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (kèm theo Công
văn số 879-CV/BTGTU ngày 27/02/2023 của Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy).

5. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
luật về trật tự an toàn giao thông; thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ
trương, giải pháp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Trung
ương và của tỉnh; tập trung phân tích các nguyên nhân, hậu quả, giải pháp, chê tài
xử phạt; hoạt động của lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý các hành vi vi
phạm trật tự an toàn giao thồng để các tổ chức, cá nhân biết, chấp hành nghiêm
theo quy định (kèm theo Công văn số 332/UBND'KT ngày 06/3/2023 của ủy ban
nhấn dân tỉnh).

6. Tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống đuối nước
ở trẻ em (Kèm theo Công văn số 530/LĐTBXH-CSXH ngày 01/03/2023 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội).

7. Tuyên truyền về nội dung chuỗi các hoạt động của Lễ kỷ niệm 50 năm
"Chiến thắng trở về" (kèm theo Kế hoạch số n Ỉ/KH-TBNDTT ngày 06/3/2023 của
Tiếu ban nội dung, tuyên truyền).

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

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

j1A vĩ ĐO(

Lê Thi Php (


		2023-03-14T16:12:18+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân<phuquoc@kiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




