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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v Định hướng công tác thông tin
tuyên truyền tháng 02 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thị, thành phố;
- Đài Truyền thanh huyện, thị, thành phố.
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh và định hướng thông tin, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp định hướng công tác thông tin, tuyên
truyền tháng 02 năm 2018 như sau:
1. Tuyên truyền các vấn đề thời sự, chính trị
- Tuyên truyền việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;
Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); việc triển khai chuyên đề học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Xây dựng
phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo
Hướng dẫn số 12-HD/BTG ngày 08/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gắn
với kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá XII và Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam
(03/02/1930-03/02/2018);
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy
Tết Mậu Thân 1968; Nêu bật tinh thần bất khuất của nhân dân, khát vọng hòa
bình, độc lập của dân tộc; Khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của sự kiện Tổng
tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
2. Tuyên truyền về kinh tế, văn hóa, xã hội
- Các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước, của tỉnh trong năm 2018. Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa
lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và giảm nghèo bền vững; Chương
trình khởi nghiệp; Phát triển du lịch và Tạo dựng hình ảnh địa phương.
- Thông tin, tuyên truyền về Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm
2017; Công tác chuẩn bị đón Tết và chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
Mậu Tuất năm 2018.
- Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vận động nhân dân tích
cực hưởng ứng phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, bảo vệ an

ninh Tổ quốc; Không tham gia tệ nạn xã hội mê tín dị đoan, cờ bạc, bói toán...;
Công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, nhất là trước, trong
và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tuyên truyền sâu công tác phòng cháy,
chữa cháy; Quy định cấm sử dụng trái phép các loại pháo nổ; Quản lý, sử dụng
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác bảo vệ môi trường; Phòng, chống
dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng… nhất là các biện pháp phòng ngừa
ngộ độc thực phẩm.
- Tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, phổ biến, hướng dẫn những
kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm; Thông tin tình hình, diễn biến thị trường
và những chính sách nhằm bình ổn giá; Công tác phòng chống hàng lậu, hàng
gian, hàng giả; Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
3. Phát huy vai trò Báo chí trong đấu tranh phòng chống suy thoái tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống các xu hướng “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; Lan tỏa giá trị tốt
đẹp, khuyến khích lối sống văn hóa, đạo đức; Phê phán lối sống thực dụng; Biểu
dương gương người tốt, việc tốt.
4. Tuyên truyền chủ quyền biển, đảo; Công tác thông tin đối ngoại. Công
tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia.
5. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm như: 45 năm ngày ký kết Hiệp định
Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 –
27/01/2018), 77 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng
(28/01/1941 – 28/01/2018) 50 năm ngày mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy
Tết Mậu Thân (30/01/1968 – 30/01/2018); 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018). Kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc
Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2018).
6. Đề nghị các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh xây dựng, biên tập các
chương trình trong dịp Tết đến, Xuân về có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp
với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam. Đài Truyền thanh cấp huyện và
cơ sở thực hiện Thông báo việc treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện, thị, thành phố (p/h chỉ đạo);
- GĐ và PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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