
 

Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố; 

- Đài Truyền thanh thành phố; 

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố; 

-    UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện Công văn số 402/STTTT-TTBCXB ngày 08/3/2019 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang chỉ 

đạo công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

2019 trên địa bàn thành phố như sau: 

 I. Nội dung tuyên truyền 

 - Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019 được nêu trong các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Quốc 

hội, Chính phủ và tỉnh, cụ thể: 

 + Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019”. 

 + Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08/11/2018 của Quốc hội khóa XIV về 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 

 + Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ và 

giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2019. 

 + Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045”. 

 + Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 

như: Luật An ninh mạng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch,… 

 - Tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, 

bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 
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bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội 

nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và nâng cao vị 

thế đất nước trên trường quốc tế như: Thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã 

ký kết; tuyên truyền việc Việt Nam tham gia ứng cử Ủy viên không thường trực 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; sự chuẩn bị của Việt Nam 

cho việc đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2020 và trong các tổ chức, diễn đàn đa 

phương như WHO, APEC, ASEM, G20… 

 - Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh 

tế - xã hội ở các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố theo phương châm hành động 

năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; xây 

dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ lục, kỷ cương, xây dựng, 

hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính phủ 

điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; phản ánh thực tiễn triển khai các chủ 

trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; tăng cường 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, vệ sinh, an toàn thực phẩm…; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, 

chống bạo lực gia đình, học đường, bệnh viện, xâm hại tình dục trẻ em… 

 - Tuyên truyên, giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa trong 

hoạt động kinh tế; tinh thần tôn trọng và ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật 

trong hoạt động kinh tế; đề cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, 

tinh thần yêu nước của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; đấu tranh 

với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh tế như: gian lận thương 

mại, trốn thuế, buôn lậu, dịch vụ đòi nợ thuê, hoạt động “tín dụng đen”… 

 - Tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng điển 

hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên 

tạc về tình hình của nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã 

hội, cuộc đấu trạnh phòng, chống tham những, lãng phí của Đảng, Nhà nước ta… 

 - Tuyên truyền về các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới 

Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động tổng kết và xây dựng chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

05 năm 2021 – 2025. 

 II. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chịu trách nhiệm hướng dẫn 

nội dung thông tin, tuyên truyền triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

2019 trên địa bàn thành phố. 

 



2. Trung tâm Văn hóa- Thể thao  

 Tổ chức thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức: cổ động trực quan, văn 

hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố về về các nội dung tại văn bản này theo hướng 

dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

 3. Đài Truyền thanh thành phố 

Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, thực hiện tin bài, ảnh liên tục về 

hoạt động thông tin, tuyên truyền về các nội dung tại Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 2019. 

4. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố 

Mở chuyên mục tuyên truyền về các nội dung tại Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 2019 và kịp thời đưa các thông tin, tuyên truyền, tin, bài, ảnh về các sự 

kiện chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội trong năm lên Cổng thông tin điện tử thành 

phố. 

5. UBND các xã, phường 

Chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch,  phối hợp với các cơ quan liên quan 

trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghiệm túc nhiêm vụ thông tin, tuyên 

truyền về các nội dung tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019 đến nhân dân 

tại địa phương. Thường xuyên đăng tải tin, bài liên quan đến các nội dung tại Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019 lên Trang thông tin điện tử của xã, phường. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và Chủ tịch 

UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì liên hệ Phòng Văn hóa và Thông 

tin để được giải đáp và hướng dẫn kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT) (b/c); 

- Thường trực Thành ủy –HĐND TP (b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND TP; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 
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