UBND TỈNH LONG AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1180/STTTT-BCTT
V/v hướng dẫn một số nội dung
tuyên truyền trong tháng 9/2018

Long An, ngày 29 tháng 8 năm 2018

Kính gửi:
- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện,
thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và đề
nghị của các Sở, ngành có liên quan; nhằm tạo điều kiện thuận tiện trong thực
hiện nhiệm vụ tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) hướng
dẫn một số nội dung tuyên truyền trong tháng 9/2018 như sau:
1. Tuyên truyền về Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam. Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân
và toàn quân ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2018, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An
lần thứ X. (Sử dụng đề cương tuyên truyền năm 2017 ban hành kèm theo Công
văn số 833-CV/BTGTU ngày 14/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được thông qua tại kỳ
họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Cụ thể gồm 07 Luật và 01 Nghị quyết: Luật Quốc
phòng; Luật Cạnh tranh; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của 11 luật có quan đến quy hoạch và Nghị quyết số
60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách,
pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần
hóa doanh nghiệp nhà nước.
3. Tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQUBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số
nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính
sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức
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hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) theo Quyết định số
1256/QĐ-BTTTT ngày 27/7/2018 của Bộ TTTT.
4. Tuyên truyền phổ biến các quy định của Đảng về công tác kiểm tra,
giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Phản ánh những hoạt động của cấp ủy, ủy ban
kiểm tra cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và phong trào thi đua hướng đến
kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (ngày 16/10/194816/10/2018).
5. Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày
12/7/2018 của HĐND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công
nghiệp theo Công văn số 3674 /UBND-KT ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh.
Tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ
môi trường, tạo sức lan tỏa và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và
doanh nghiệp về bảo vệ môi trường.
6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trong dịp Lễ
Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019, tuyên truyền về
“Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”. Tuyên
truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an
toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe vượt quá tốc độ; không lái
xe sau khi uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; không dừng đỗ
trái phép trên khu vực vỉa hè, lòng đường xung quanh khu vực cổng trường gây
mất trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông, đặc biệt là gây nguy hiểm
đến tính mạng cho các em học sinh; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham
gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi đi từ đường phụ ra đường chính;
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng
quy định khi đi đò. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số
điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về
tình hình trật tự, an toàn giao thông.
7. Phối hợp với ngành Công Thương truyên truyền các nội dung liên quan
đến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục
tuyên truyền Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 77-CT/TU
ngày 03/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với thực hiện Cuộc vận động. Vận động người dân tích cực
hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động; giới thiệu những điển hình tiêu biểu trong
sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam.
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8. Phối hợp với ngành Công Thương tiếp tục triển khai tuyên truyền về
công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tuyên truyền
phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật nhà nước về công tác phòng, chống
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả như: Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày
19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày
13/7/2018 của UBND tỉnh về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại 6 tháng cuối năm 2018; đặc biệt là tuyên truyền công tác phòng
chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém
chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược
liệu, vị thuốc y học cổ truyền và trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động sản xuất,
kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, các loại thuốc thú y, thủy sản
kém chất lượng.
9. Phối hợp với ngành Giáo dục tuyên truyền về phòng chống bạo lực học
đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tuyên
truyền các quy định của pháp luật, về mối nguy hiểm, hậu quả của bạo lực học
đường, trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực
học đường; phổ biến, giới thiệu gương điển hình trong công tác phòng, chống
bạo lực học đường.
10. Tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai theo Công văn số
1331-CV/BTGTU ngày 06/8/2018 của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
11. Truyền thông, phổ biến Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn, thi
hành Luật trẻ em, đặc biệt các quy định về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường
sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tuyên truyền về hoạt động tổ chức đón Tết
Trung thu cho trẻ em; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt vì trẻ em;
phê phán lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em. Phối hợp
với ngành Y tế, ngành Công Thương tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm
hưởng ứng Tháng cao điểm về an toàn thực phẩm Tết Trung thu.
12. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền
các chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cung cấp thông tin về
các cơ sở có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các
nghề đào tạo, các mô hình đào tạo nghề gắn liền với việc làm hiệu quả tại địa
phương để người lao động biết và lựa chọn.
13. Phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện
công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về quan điểm, chủ trương, giải pháp
thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với bò thịt và bò
sữa, tuyên truyền quảng bá các tổ chức, cá nhân, các mô hình sản xuất ứng dụng
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công nghệ cao hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo, Đài tỉnh, các cơ quan truyền
thông của tỉnh tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền
trên địa bàn; trước ngày 20/9/2018 báo cáo kết quả thực hiện về Sở TTTT (có
số liệu cụ thể từng chủ đề, chủ điểm tuyên truyền theo biểu mẫu đính kèm dành
cho Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định./.
(Đính kèm: Công văn số 833-CV/BTGTU ngày 14/8/2017 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy; Quyết định số 1256/QĐ-BTTTT ngày 27/7/2018 của Bộ TTTT;
Công văn số 3674 /UBND-KT ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 77CT/TU ngày 03/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 107/KHUBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh; Công văn số 1331-CV/BTGTU ngày
06/8/2018 của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; biểu mẫu báo cáo dành cho phòng Văn
hóa và Thông tin).
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Cục Thông tin Cơ sở - Bộ TTTT (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi
trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông
vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(phối hợp);
- UBND huyện, thị xã, thành phố (để chỉ đạo);
- Giám đốc, PGĐ Sở TTTT;
- Đơn vị trực thuộc Sở TTTT;
- Lưu: VT, BCTT. HD (01)
(Văn bản điện tử)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Cao Chánh
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