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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. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 27/10/2021 của UBND
tỉnh về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Kế hoạch phòng, chống
dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022. Tuyên truyền về nguy cơ,
tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật
thủy sản, đặc biệt là giải pháp tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; vận
động người dân chấp hành nghiêm các quy định về vận chuyển, giết mổ, kinh doanh
gia súc, gia cầm và đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các
loại dịch bệnh, đảm bảo cho ngành chăn nuôi, thủy sản phát triển bền vững, bảo vệ
sức khỏe người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. (Quyết định 3172/QĐUBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh).
- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp nội dung tuyên
truyền cho các cơ quan, đơn vị liên quan.
2. Thông tin, tuyền truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách,
chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là
các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
- Chủ đề Tháng hành động năm 2021: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền
năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ
bạo lực trên cơ sở giới”. Thời gian: từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021.

( Văn bản số 763/TTCS-TQ ngày 02/11/2021 của Cục Thông tin cơ sở)
3. Tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày
09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối
cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhằm tập trung khôi phục, phát
triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh,
hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản
xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm
ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID19. (Quyết định số
3093/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh).
4. Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển
thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam nhằm phát triển thương mại hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh
và bền vững, là bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho sản xuất trong tỉnh ngày càng đổi mới,
phát triển; xây dựng thương hiệu hàng hóa Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói
chung, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và của nền kinh tế, đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc để tham gia
hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới. ( Kế hoạch số 7501/KH-UBND
ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh)
* Truy cập tại website: stttt.quangnam.gov.vn vào mục Văn bản tuyên truyền/
Báo chí xuất bản để tải nội dung các văn bản chỉ đạo trên.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo
kết quả theo định kỳ hàng tháng về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.
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