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         Kính gửi: 

           - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

    - Trung tâm Văn hóa- Thể thao-Du lịch và Truyền thông; 

             - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện văn bản số 564/STTTT-TTBCXB  ngày 06/6/2022 của Sở 

Thông tin và truyền thông về tuyên truyền đôn đốc tham gia hưởng ứng Giải 

thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII và một số nội dung; Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền 

một số nội dung sau: 

 1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Giải thưởng toàn quốc về 

thông tin đối ngoại lần thứ VIII tạo sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích, tạo điều kiện 

cho phóng viên, nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên tham gia dự thi; đồng thời, 

lựa chọn gửi các tác phẩm có chất lượng dự thi phù hợp với Thể lệ về Báo Nhân 

dân (cơ quan thường trực của Giải thưởng lần thứ VIII). 

Thể lệ Giải thưởng Thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ VIII được đăng tải 

trên Trang Thông tin đối ngoại điện tử (http://ttdn.vn; 

http://thongtindoingoai.org.vn). 

2. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 

Văn Cừ (09/7/1912- 09/7/2022) theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và 

Nhà nước, xuyên tạc cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ 

(Đề cương tuyên truyền gửi kèm theo). 

3. Tuyên truyền nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 22022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản hướng dẫn về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia. Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về tiện ích, thuận 

lợi khi thực hiện đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử; gắn các mục 

http://ttdn.vn/
http://thongtindoingoai.org.vn/
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tiêu, nhiệm vụ về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

Quốc gia với Nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành. Tuyên truyền về tiện ích, thuận 

lợi khi thực hiện đăng ký tài khoản định danh, xác thực điện tử và việc thực hiện 

25 dịch vụ công thiết yếu trên môi trường mạng qua hình thức tin nhắn SMS (Công 

văn số 1549/BCA-C06 gửi kèm theo). 

4. Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 

2022. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy 2021; 

Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt 

Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 -2025 và các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng,chống ma túy. Tuyên 

truyền, cảnh báo hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là ma tuý tổng hợp; phương 

thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy. Thông tin về kết quả đấu tranh 

với tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy của lực lượng chức năng. Tuyên truyền, 

biểu dương gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, 

chống ma túy. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện ./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BTG Huyện ủy; 

- Như trên; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Ngô Đức Sáu 
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