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:1342/STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày16 tháng 8 năm 2021

V/v tuyên truyền Văn bản của
Cục Thông tin cở sở - Bộ Thông tin và
Truyền thông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và 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;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông
tại Văn bản số 523/TTCS-TT ngày 29/07/2021 về việc tuyên truyền Kế hoạch
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 và Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy Vĩnh Phúc tại Văn bản số 355-CV/BTGTU ngày 12/8/2021 về việc đẩy mạnh
công tác tuyên truyền phát triển đảng. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các
cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền như sau:
1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
a) Tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn
2021-2025:
Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số
1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập
thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt cho cán bộ, đảng
viên và người dân về vị trí, vai trò, bản chất, tầm quan trọng của kinh tế tập thể,
hợp tác xã trong điều kiện mới, đặc biệt vai trò của hợp tác xã trong cơ cấu lại
ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
- Tuyên truyền nội dung Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 134/NQ-CP
ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ
thực hiện Kết luận số 70-KL/TW và các quy định khác có liên quan.
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- Tuyên truyền các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; mô hình hợp tác xã có các hoạt động ứng
dụng chuyển đổi số, sản xuất thông minh, ứng dụng thương mại điện tử Chương
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); mô hình hợp tác xã quy mô cấp tỉnh, cấp
vùng miền, cấp quốc gia theo ngành hàng,…
- Tuyên truyền việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, thực
hiện sản xuất theo quy trình VietGAP tiết kiệm và sử dụng nguồn nhân lực đầu
vào (đất đai, lao động, vốn,...) hợp lý, hiệu quả nhằm giảm chi phí, tăng năng suất,
chất lượng an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; thực hiện chuyển giao các tiến
bộ khoa học, công nghệ mới, tiên tiến, nhất là công nghệ về giống, công nghệ về
sơ chế, bảo quản - chế biến nông sản, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng
sản phẩm.
b) Tuyên truyền về công tác phát triển Đảng: Tuyên truyền công tác lãnh
đạo, chỉ đạo phát triển tổ chức đảng và đảng viên; vai trò, ý nghĩa của công tác
phát triển tổ chức đảng và đảng viên; những yêu cầu đặt ra đối với công tác phát
triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn
kết nạp đảng viên ở các địa phương, đơn vị; kết quả đạt được; những khó khăn;
những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo ở các địa phương, đơn vị; gương sáng
đảng viên,... nhằm tạo sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân tích cực học tập và
phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
Chỉ đạo các hình thức tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện 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 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;
- Cục Thông tin cơ sở (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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