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Số:            /SNN-VP 

V/v hướng dẫn tuyên truyền một số 

nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên 

địa bàn tỉnh 

 

Kon Tum, ngày        tháng      năm    

           
Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

- Văn phòng Nông thôn mới 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhân được Văn bản số 

667/STTTT-TTBCXB ngày 26/4/0222 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Kon Tum về việc hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm 

trên địa bàn tỉnh.  

Trên cơ sở chức, năng nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

- Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/01/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 

đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán 

bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng tuyên truyền kết quả tổ chức đợt sinh 

hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự 

soi, tự sửa”. 

- Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ 

Chính trị khóa XII; 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 

khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhất là kết quả học 

tập, thực hiện Chuyên đề năm 2021 của tỉnh, Chuyên đề toàn khoá của Trung 

ương. Tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả 

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. 

 - Kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng1; việc triển khai thực 

                                                 
1 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 

01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 
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hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao 

chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, đầu tư xây dựng và phát 

triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum, phát triển lâm nghiệp bền vững, 

về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại 

chỗ2; kết quả 6 tháng đầu năm 2022 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã 

hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 08-

KL/TU ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai 

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu 

số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa 

bàn tỉnh; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong 

tục không còn phù hợp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 12-CT/TU 

ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

 - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng 

của đất nước, của địa phương trong Quý II-20223. Tuyên truyền 47 năm Ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); các hoạt 

động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2022) và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 

05/6/2022). Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng" năm 2022, 

do Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh tổ chức (trong tháng 4-2022); Đại 

hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; 

tuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, biển, đảo; công tác bảo 

đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, quản lý bảo vệ rừng và phát triển 

                                                                                                                                                         

30-8-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin; kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 

05-11-2012 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm 

sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh. 

    2Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06-5-2021 về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học 

sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 04-

NQ/TU, ngày 20-9-2021 về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh 

Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25-11-

2021 về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03-12-2021 về lãnh đạo thực hiện nhiệm 

vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; Nghị 

quyết số 08-NQ/TU, 16-02-2022 "về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các 

dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 
3 Ngày Sách Việt Nam (21/4); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-

07/5/2022); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch, tức ngày 10/4 dương lịch); 152 

năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870-22/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế lao động (01-5); 

204 năm Ngày sinh C.Mác(05/5/1818-05/5/2022); 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng 

Lưu (05/5/1902-05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 
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rừng bền vững; tuyên truyền, cảnh báo về phòng, chổng đuối nước ở trẻ em nhất 

là vào dịp nghỉ hè sắp tới. Đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để người dân đồng 

thuận với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hiểu rõ ý 

nghĩa, hiệu quả kinh tế- xã hội của các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, 

góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục  

Đề nghị các cơ quan, đợn vị thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền 

các nội dung như sau: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về “Kế hoạch quốc gia 

phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum” nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục ở 

trâu, bò, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường và hoạt động thương 

mại động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 805/KH-UBND 

ngày 23/03/2022 của UBND tỉnh). 

- Tuyên truyền Thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm năm 2022 (file hình) được Cục An toàn thực phẩm 

đăng tải theo link: https://vfa.gov.vn/truyen-thong/thong-diep-bao-dam-an-toan-

thuc-pham-trong-thang-hanh-dong-nam-2022.html. 

Lưu ý: Để có số liệu báo cáo theo quy định đề nghị các đơn vị khi làm 

báo cáo phải có số liệu đầy đủ, gửi đúng thời hạn. Thời gian qua một số đơn vị 

không gửi báo cáo về Sở gây khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo. 

Nhận được Văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai, thực hiện và báo cáo kết quả nội dung tuyên truyền gửi Sở (qua Văn phòng 

sở) trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng trang TTĐT sở; 

- Lưu: VT, VP (Hùng). 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Khanh 
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