
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

12/CT-TTg về tăng cường công tác 

tuyên truyền, định hướng hoạt động 

truyền thông, báo chí phục vụ  

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
             

           Cẩm Thủy, ngày        tháng  6  năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện công văn số 7701/UBND-VX ngày 04/6/2021 về việc triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục 

vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt 

động báo chí, truyền thông; Để triển khai, thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1.Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội trên địa 

bàn huyện; Phối hợp với các ngành chức năng chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý 

kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không 

gian mạng. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện tăng cường công 

tác bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng, kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên 

truyền về an ninh, quốc phòng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. 

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn hướng 

dẫn đài truyền thanh cơ sở đổi mới cách thức, nội dung, hình thức, tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, coi 

trọng nội dung giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử của huyện, bảo đảm thực hiện 

tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển huyện Cẩm Thủy. 

- Đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét, khen thưởng kịp thời những cơ quan, 

tổ chức và các phóng viên có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền, 

phục vụ nhiệm vụ chính trị về xây dựng và phát triển huyện Cẩm Thủy. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp huyện chủ động định hướng 

hoạt động thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, thông suốt; kịp thời năm bắt 

thông tin dư luận và cung cấp thông tin, tài liệu chính thống cho báo chí; đấu tranh 

phản bác các thông tin xấu độc, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ 



 

nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành 

động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc 

xây dựng quê hương Cẩm Thủy và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, 

các cơ quan,  ban ngành có liên quan định hướng hoạt động truyền thông, báo chí, 

quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ 

quốc, tuyên truyền hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng; chủ 

động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu, độc làm ảnh hưởng đến 

hình ảnh của tỉnh và lợi ích quốc gia, dân tộc và quân đội. 

4. Công an huyện. 

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông 

tin, cung cấp thông tin về hành vi, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; 

công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, vi phạm pháp 

luật, tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng; xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội để đấu tranh, bảo vệ 

chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng. 

- Kịp thời thông tin chính thống, định hướng dư luận lan tỏa thông tin tích cực, 

nâng cao nhận thức của nhân dân trước các thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến an 

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

- Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hoạt động báo chí, không gian mạng xâm 

phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật. 

 5. Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện. 

- Triển khai, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 đến 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; chủ động cung cấp tài liệu, 

thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều 

hình thức; đồng thời lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, đơn vị nhằm đa 

dạng hóa và nâng cao chất lượng tuyên truyền. 

- Thống nhất quan điểm, cách thức, định hướng nội dung thông tin đối với 

những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nhằm nâng cao hiệu quả của thông tin, góp phần 

kịp thời định hướng dư luận xã hội; phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông 

tin cho báo chí phản bác lại những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh 

của đơn vị. Thường xuyên cập nhập các thông tin liên quan đến hoạt động của sở, 

ngành trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

6. UBND các xã, thị trấn. 

- Thực hiện thống nhất quan điểm, cách thức, định hướng nội dung thông tin 

đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nhằm nâng cao hiệu quả của thông tin 

tuyên truyền, góp phần kịp thời định hướng dư luận xã hội; thực hiện tốt công tác 

theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí về địa phương, phối hợp với các đơn vị liên quan 

cung cấp thông tin cho báo chí phản bác lại những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến 



 

uy tín, hình ảnh của địa phương và của huyện. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Đài truyền 

thanh cấp cấp xã theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học và 

công nghệ thông tin, viễn thông, internet, đảm bảo nhu cầu hưởng thụ thông tin của 

người dân tại địa phương. Thường xuyên cập nhập các thông tin, các cơ sở dữ liệu về 

kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trên trang thông tin điện tử của xã. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

- Xây dựng kế hoạch viết tin, bài tuyên truyền Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 

31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên 

truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai 

đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào thực tế tại đơn vị. 

- Chủ động, tích cực tổ chức tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, luận 

điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền biên giới biển đảo, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh 

quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan tuyên truyền trong việc định hướng thông tin.  

- Chủ động, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền, kết 

hợp chặt chẽ thông tin hợp với lợi ích của quê hương, đất nước; đảm bảo lượng 

thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội. 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng truyền thống lịch sử, 

văn hóa, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Cẩm Thủy nói 

riêng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.  

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện tốt các nội dung trên./. 

  

Nơi nhận:  

- Như trên ( Để thực hiện); 

- UBND tỉnh (Để báo cáo) 

- Sở TTTT ( Để báo cáo); 

- Thường trực HU, HĐND&UBND; ( Để báo cáo) 

- Ban Tuyên giáo HU ( Để báo cáo); 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

                   KT. CHỦ TỊCH 

                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Trần Đức Hùng 
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