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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, 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. Phát động cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông” do Tổng cục
Phòng, chống thiên tai phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và
trao quyền cho phụ nữ (UNWomen) tổ chức.
- Đối tượng: tất cả mọi công dân Việt Nam
- Thời gian phát động và nhận bài dự thi: từ nay đến 30/12/2021.
- Hình thức dự thi: Mỗi bài dự thi bao gồm tối thiểu một bức ảnh và câu chuyện
thuyết minh (tối thiểu 100 từ) với chủ đề về phụ nữ trong phòng, chống thiên tai. Mỗi
người tham gia không giới hạn bài dự thi.
(Văn bản số 333/BCHPCTT&TKCN ngày 03/12/2021 của Ban chỉ huy
PCTT&TKCN).
2. Tuyên truyền, cổ vũ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da
cam” năm 2022, góp phần thúc đẩy phong trào mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả, thực sự
là ngày hội toàn dân chăm lo cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trong dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. (Văn bản số 8719/UBND-KGVX ngày 03/12/2021
của UBND tỉnh).
3. Tuyên truyền triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hưởng ứng
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15/3) hàng năm, nâng cao hiểu biết,
nhận thức của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người tiêu dùng về vai trò, ý nghĩa của
công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh cũng như lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chính xác, khách quan về các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, bảo đảm công
bằng, quyền lợi cho doanh nghiệp. (Kế hoạch số 8702/KH-UBND ngày 03/12 /2021
của UBND tỉnh Quảng Nam).
* 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.
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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