UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 279 /STTTT-TTBCXB

Phú Thọ, ngày 21 tháng 5 năm 2020

V/v tuyên truyền triển khai Thông báo
Kết luận 171-TB/TW của Ban Bí thư
và hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến
vì cộng đồng” lần thứ III

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí
Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị.
Thực hiện Văn bản số 2244-CV/TU ngày 05/5/2020 của Tỉnh ủy về việc
triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 171-TB/TW của Ban Bí thư; Văn bản số
114-CV/BTGTU ngày 13/5/2020 về việc triển khai Thông báo Kết luận 171-TB/TW
của Ban Bí thư và Văn bản số 115-CV/BTGTU ngày 14/5/2020 về việc phát động
Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở
Thông tin và Truyền thông đề nghị:
1. Các sở, ban, ngành của tỉnh
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các xuất bản phẩm, trang thông tin điện tử của
các cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gương người tốt việc
tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có cách làm
sáng tạo, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương, tạo dấu ấn nổi bật, hiệu ứng
lan tỏa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; góp phần tạo tiền đề
vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III;
cổ vũ, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham
gia hưởng ứng Cuộc thi.
2. Các cơ quan báo chí của tỉnh
- Xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét về
công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; chú trọng biểu dương gương người tốt việc tốt,
những điển hình tiên tiến, những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có cách làm sáng
tạo, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Chú trọng định hướng dư
luận; tăng cường tin, bài chuyên sâu nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch, bôi nhọ, hạ uy tín, những thông tin không đúng sự thật, nhất là những vấn đề
nhạy cảm trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
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- Có hình thức phù hợp tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa về Cuộc thi “Sáng
kiến vì cộng đồng” lần thứ III để có nhiều dự án, đề án chất lượng của các cơ quan,
đoàn thể, tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân tham gia hưởng ứng.
3. Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương
trên địa bàn tỉnh
Bám sát Kết luận 171-TB/TW ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư, phối hợp đẩy
mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng biểu dương
gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức Đảng, cán bộ,
đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương, tạo
dấu ấn nổi bật, hiệu ứng lan tỏa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội;
góp phần tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến
tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.
4. UBND các huyện, thành, thị
- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các ấn phẩm, trang thông tin điện
tử của địa phương; chú trọng chỉ đạo, đôn đốc hệ thống đài truyền thanh cấp huyện
và cấp xã tổ chức tuyên truyền các nội dung trên.
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường quản lý hoạt động in ấn,
xuất bản, phát hành nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa độc
hại, trái thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc; thường xuyên rà
soát, theo dõi thông tin trên môi trường mạng để kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý
các đối tượng đăng tải, chia sẻ, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái bôi xấu,
xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.
* Theo Thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III, thời hạn
nhận bài dự thi là hết ngày 31/3/2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch
bệnh Covid-19, Ban Tổ chức quyết định kéo dài thời gian nhận bài dự thi đến hết
tháng 8/2020 (Thông cáo báo chí và Thể lệ Cuộc thi gửi kèm theo văn bản này).
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quan
tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Phòng VH&TT các huyện, thành, thị;
- Đài TT-TH các huyện, thành, thị;
- GĐ, PGĐ (B.Thúy);
- Lưu: VT, TTBCXB (TL).
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