
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

Số :             /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền một số nội dung trọng tâm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Phả, ngày          tháng 5 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

 

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; 

- Ủy ban nhân dân các phường xã. 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được các Công văn số 841/STTTT-

TTBCXB ngày 14/5/2020; Công văn số 849/STTTT-TTBCXB ngày 15/5/2020; 

Công văn số 860/STTTT-TTBCXB ngày 18/5/2020 về việc tuyên truyền 1 số 

nội dung trọng tâm. 

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 

và UBND các phường xã triển khai tuyên truyền các nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

1.1. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, 

chống thiên tai (từ ngày 15/5/2020 đến ngày 22/5/2020) với chủ đề "Phòng 

chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở” và Ngày 

truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam. 

(Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông (bao gồm các thiết kế 

mẫu bandroll, banner, một số clip, phóng sự tuyên truyền, audio truyền 

thanh,...) được đăng tải trên website: http://phongchongthientai.mard.gov.vn. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Đào Văn Minh (SĐT: 0977087648, 

email: minhdv@vndma.gov.vn). 

1.2. Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2020: 

- Tuyên truyền chủ đề, nội dung, thông điệp và các hoạt động của Tháng 

hành động vì trẻ em năm 2020 (chi tiết tại Kế hoạch số 67/KH-UBND); phản 

ánh, biểu dương mô hình điển hình tiên tiến, lên án những tập thể, cá nhân vi 

phạm quyền Trẻ em.  

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-

CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, pháp luật về thực hiện các 

quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, các chính sách dành cho trẻ em; kiến thức phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, 

phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng cho trẻ 

em...; các địa chỉ, dịch vụ bảo vệ trẻ em: Tổng đài Quốc gia bảo vệ Trẻ em 111, 

Tống đài tư vấn miễn phí của tỉnh số 18001769, các Trung tâm, cơ sở tư vấn, trợ 

giúp trẻ em...; tuyên truyền phổ biến rộng rãi về chủ đề, các hoạt động, công 

trình, sáng kiến, thông điệp của Tháng hành động vì Trẻ em. 

 - Truyền thông, vận động nguồn lực xây dựng Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh 

Quảng Ninh; cập nhật, đưa thông tin kết quả tài trợ và các hoạt động hỗ trợ Trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt, Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 
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1.3. Tuyên truyền chương trình hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến 

qua nền tảng VOV Bacsi24  

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của ứng dụng hỗ trợ miễn 

phí về tư vấn khám chữa bệnh trong thời gian có dịch COVID-19 do Bộ Thông 

tin và Truyền thông, Bộ Y tế và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện. 

 - Hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng tại đường link 

http://onelink.to/qz8xmb tải ứng dụng VOV Bacsi24 trên điện thoại thông minh 

hoặc trường hợp không có điện thoại thông minh thì truy cập trang web 

https://vovbacsi24.com và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng này khi có 

nhu cầu tư vấn khám chữa bệnh. 

 - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ để người dân biết và tích 

cực sử dụng ứng dụng, góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 

trong cộng đồng 

(Tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại liên kết: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VFJx76Hvnn3P8p8IBau4PRGNmG0FJwlG) 

1.4. Tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019: 

 - Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của Luật Lực lượng dự bị 

động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.  

- Tuyên truyền tình hình triển khai và kết quả thực hiện Luật Lực lượng 

dự bị động viên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

1.5. Tuyên truyền Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước CHXHCN 

Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị 

rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEG)  

- Tuyên tryền mục đích, ý nghĩa, nội dung của Hiệp định đối tác tự 

nguyện giữa nước CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật 

Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản.  

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, công chức, 

viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trồng rừng, kinh 

doanh, chế biến và xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. 

1.6. Tuyên truyền Nghị quyết 257/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 của 

HĐND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công: 

 Tuyên truyền nội dung Nghị quyết 257/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 của 

HĐND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

sâu rộng trong nhân dân. 

1.7. Tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các hoạt 

động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá 25-31/5/2020  

- Tăng cường tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; công 

tác phòng chống tác hại thuốc lá và các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-

31/5/2020 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động 

của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”.  

- Tiếp tục truyền thông về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, kết hợp 

với truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của các sản phẩm 
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thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha…; quy định về các 

địa điểm cấm hút thuốc lá; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức 

thực hiện quy định cấm hút thuốc và nêu cao vai trò gương mẫu không hút thuốc 

của người đứng đầu và trách nhiệm của người hút thuốc. 

(Các thông tin về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tài liệu truyền 

thông Phòng,chống tác hại của thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện tử 

của Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá: www.vinacosh.gov.vn) 

2. Hình thưc tuyên truyền: 

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh 

Thành phố,  hệ thống truyền thanh cơ sở và khu dân cư; 

- Tiếp sóng truyền hình, phát thanh từ Trung tâm Truyền thông tỉnh. 

- Tăng cường công tác tin, bài tuyên truyền về nội dung trên, cung cấp 

thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phần, các fanpage DDCI của địa 

phương để góp phần lan tỏa thông tin rộng rãi, hiệu quả. 

- Lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc họp. 

3. Thời gian tuyên truyền: Tuyên truyền thường xuyên, tập trung vào 

các đợt cao điểm tuyên truyền theo từng nhiệm vụ, nội dung cụ thể và chỉ đạo, 

hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.  

* Tất cả các nội dung trên đều có các tài liệu tham khảo được Sở Thông 

tin và Truyền thông cung cấp tại Cổng TTĐT thành phần Sở Thông tin và 

Truyền thông tại mục Hướng dẫn nghiệp vụ/Thông tin – Báo chí – Xuất bản.  

Đề nghị các đơn vị, phường xã chủ động truy cập để tải các tài liệu tham khảo 

liên quan. 

Yêu cầu Trung tâm Truyền thông và Văn hóa và UBND các phường xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (T/h); 

- Lưu: VT,VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đinh Ngọc Chiến 

 

http://www.vinacosh.gov.vn/
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