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UBND HUYỆN SỐP CỘP
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 246/VHTT

Sốp Cộp, ngày 02 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn một số nội dung
tuyên truyền tháng 7/2019

Kính gửi:
- Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện Công văn số 800/STTTT-TTBCXB ngày 28/6/2019 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn một số nội dung
tuyên truyền tháng 7/2019.
Căn cứ định hướng tuyên truyền tháng 7/2019 của sở Thông tin và Truyền
thông tỉnh Sơn La. Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn một số nội dung
tuyên truyền, như sau:
1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 7: Ngày dân số thế giới
(11/7); Ngày ký hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở
Đông Dương (20/7); Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7); Ngày thành lập công
đoàn Việt Nam (28/7); Ngày Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc
gia Đông Nam Á (28/7); Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người (30/7)...
2. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 72 năm Ngày Thương
binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) trên địa bàn huyện, nhằm phát huy truyền
thống uống nước nhớ nguồn và thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp
nghĩa. Các cơ quan tuyên truyền mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời
lượng tin, bài “người tốt, việc tốt” trong thực hiện chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng, kịp thời phản ánh
các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa của cấp ủy, Đảng, chính quyền các cấp, cơ
quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.
3. Tuyên truyền hướng tới Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn
La lần thứ III, năm 2019 theo hướng dẫn số 73-HD/BTGTU ngày 05/6/2019 của
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.
4. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quốc phòng, Kế hoạch số
133/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án
tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng của Thủ tướng Chính phủ.
5. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tác hại của việc kinh doanh,
nuôi trồng, sử dụng tôm càng đỏ; phát động toàn dân không bao che, tiếp tay
cho các hành vi buôn lậu, tiêu thụ loài tôm càng đỏ và tham gia tố giác các hành
vi vi phạm, sử dụng tài liệu tuyên truyền do Tổng cục thủy sản biên soạn, Cục
Thông tin cơ sở cung cấp.

6. Tích cực tuyên truyền hưởng ứng ngày Toàn dân phòng chống mua bán
người, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày
02/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bản
ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ liên hiệp
Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng chống mua bán người.
7. Đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về những quy định về sử dụng,
khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ; tuyệt đối không sử dụng trái
phép lòng đường, vỉa hè, đất dành cho đường bộ để tổ chức các hoạt động không
phục vụ mục đích giao thông.
8. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung của kế hoạch số
101/KHUBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án
“Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt
Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận
thức của các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan
trọng của đổi mới công nghệ.
9. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019
và định hướng đến năm 2021; phổ biến đến người dân và doanh nghiệp kế hoạch
cải thiện chỉ số đăng ký tài sản và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai
kèm theo Công văn số 2349/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/5/2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.
10. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung của kế hoạch số
138/KHUBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động thực
hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc
tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
11. Tuyên truyền rộng rãi nội dung của kế hoạch số 139/KH-UBND ngày
06/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ
người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
12. Phổ biến nội dung của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
13. Tiếp tục tuyên truyền nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ
chức đảng, chính quyền các cấp, nhận thức của người dân trong công tác phòng,
chống dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác cho người dân
về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng chống
dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh tâm lý chủ quan hoặc gây hoang
mang, quay lưng với thịt lợn không bị bệnh.
14. Tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật,
kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho người dân; hướng dẫn các biện pháp
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phòng ngừa và kỹ năng chữa cháy, thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp, nhất là
trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.
Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện tuyên truyền kịp thời, có hiệu
quả. Tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Sốp
Cộp tại địa chỉ http://sopcop.sonla.gov.vn/, mục tuyên truyền./.
Nơi nhận:
- Đ/c Tòng Thị Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VHTT.
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