UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 344 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 4 năm 2021

V/v tuyên truyền Chỉ thị số 12 của
Bộ Chính trị và Giải báo chí toàn quốc

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc;
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2170/UBND-TH2 ngày
31/3/2021; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Văn bản số 174-CV/BTGTU ngày 02/4/2021
và số 185-CV/BTGTU ngày 06/4/2021 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo
chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng
phí” lần thứ ba năm 2020-2021 và tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW ngày
05/01/2017 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Sở Thông tin và Truyền thông
đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:
1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát
sóng phù hợp, tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung như sau:
a) Về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 20202021:
- Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự suy thoái”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
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- Phát động, động viên phóng viên, nhà báo, tổ chức, cá nhân tham gia viết
về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tuyển chọn tác phẩm
có chất lượng, bảo đảm về số lượng tham dự Giải, gửi trực tiếp về Ban Tổ chức
giải hoặc thông qua Hội Nhà báo tỉnh.
- Đăng tải Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021 trên các ấn phẩm báo chí nhằm
huy động, kêu gọi sự hưởng ứng tham gia của đông đảo tổ chức, cá nhân trên địa
bàn tỉnh (Gửi kèm Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba).
- Tạo điều kiện để phóng viên cơ quan báo chí trực thuộc tìm hiểu, viết và
gửi bài tham dự Giải.
b) Về việc tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của
Bộ Chính trị:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
và Nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm quan trọng của Đảng về bảo đảm
an ninh kinh tế; vai trò của an ninh kinh tế trong an ninh quốc gia; vai trò, trách
nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong triển khai thực hiện Chỉ
thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030).
- Kết hợp tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị với tuyên
truyền quan điểm, chính sách, pháp luật về quốc phòng - an ninh, đảm bảo an toàn
thông tin kinh tế, đảm bảo bí mật Nhà nước, bí mật quân sự trên lĩnh vực kinh tế;
nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp Nhân dân trước âm mưu phá hoại của
các thế lực thù địch; tăng cường tuyên truyền pháp luật kinh tế, góp phần đấu
tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân; tuyên truyền
các chương trình, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững
quốc phòng - an ninh, thu hút các nguồn lực và phát huy lợi thế, tiềm năng của
ngành, địa phương.
- Tăng cường tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến; phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái xuyên
tạc chủ trương, đường lối phát triển đất nước của Đảng, thành tựu kinh tế - xã hội
của đất nước và của tỉnh của các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo
của UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên
truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020-2021, Chỉ thị số 12-CT/TW
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ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung
tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tuyên truyền sâu rộng các nội dung đã
nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Vinh

