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Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền
thông , Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố,
các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung như sau:
1. Tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và
nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông nói chung, tai nạn giao thông do vi phạm
về nồng độ cồn nói riêng để nâng cao nhận thức của nhân dân, nghiêm túc thực hiện
“Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Đẩy mạnh tuyên trền trên mạng xã hội, hạ tầng số
và vào các khung giờ vàng trên sóng truyền hình theo đúng tinh thần Công điện số
488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ . (Công văn số 3691/UBNDKTN ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)
2. Tuyên truyền phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm
thần trên địa bàn tỉnh; Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đẩy mạnh
các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị để hạn chế sự gia tăng tỷ lệ
người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm do các bệnh tim mạch, ung thư, đái
tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản (sau đây gọi chung là bệnh không
lây nhiễm) và các bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ và các
rối loạn sức khỏe tâm thần khác (sau đây gọi chung là rối loạn sức khỏe tâm thần)
nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh. (Kế hoạch số 3726/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh
Quảng Nam)
3. Tuyên truyền về giải Vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm 2022 tổ chức tại
tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn Vovinam
của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, qua đó phát hiện và tuyển chọn các vận động
viên cho đội dự tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia.
- Thời gian: từ ngày 22/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

- Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam (phường Hòa Hương,
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
(Kế hoạch số 3707/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)
4. Tuyên truyền Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng
thần theo chỉ đạo tại Công văn số 389/TTCS-TQ ngày 08/6/2022 của Cục thông tin
cơ sở)
5. Tuyên truyền Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn
2021 – 2030”; Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/5/2022 về
tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển
sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ngày 27/5/2022 về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học
đường theo chỉ đạo tại công văn số 400/TTCS-TQ ngày 08/6/2022 của Cục thông tin
cơ sở)
6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các cơ chế,
chính sách hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. (Công văn 3731/UBND
– KGVX ngày 09/6/2022)
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo
kết quả định kỳ về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và
Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT-TH huyện;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP,TTBCXB.
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