
 
                

Kính gửi:  
- Báo Lạng Sơn; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 

          
Thực hiện Công văn số 5709-CV/BTGTW ngày 25/12/2018 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về chỉ đạo hoạt động văn hóa – văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 
2019; Kế hoạch số 172/KH-BCĐ ngày 28/12/2018 của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh về phòng, chống các hành vi sai phạm 
về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/1/2019 
của UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;  

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 
1. Nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền 

 1.1. Tuyên truyền các hoạt động văn hóa – văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019 
Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tuyên 

truyền  đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bài trừ 
tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan... Tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ 
hội, di tích; vận động, thuyết phục người dân, du khách thực hiện nếp sống văn 
minh khi tham gia lễ hội.  

Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; phản ánh sinh 
động công cuộc đổi mới, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ý 
chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc. Phản ánh công tác xã hội 
hóa các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân 
tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn 
hóa tinh thần cho dân nhân. 

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm nghệ 
thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí 
Minh ”, xây dựng Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (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 chuyển hóa” 
trong nội bộ. Phát hiện, biếu dương các nhân tố điển hình tiên tiến, thành tựu 
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trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước, của tỉnh. Chủ động, phát huy 
các biện pháp hiệu quả trong đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin sai trái 
của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Nâng cao nhận thức, ý thức của các 
tầng lớp nhân dân, tẩy chay các sản phẩm văn hoá độc hại, ngăn chặn việc sử 
dụng, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại. 
 Xây dựng các ấn phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với nội dung, hình 
thức phong phú, tạo không khívui tươi,  phấn khởi trong nhân dân. Tăng cường 
thời lượng phát sóng; mở các chuyên trang, chuyên mục; đổi mới, sáng tạo về 
nội dung, hình thức; bảo đảm yếu tố giải trí lành mạnh, tính nghệ thuật cao, tính 
định hướng tích cực, hữu ích. Kiểm duyệt, biên tập kỹ lưỡng nội dung các tin, 
bài, các chương trình nghệ thuật, phim ảnh, giao lưu văn hoá; không để xảy ra 
sai sót trong quá trình thực hiện. 

1.2. Tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với 
thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ năm 2019 
 Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, học 
sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân nội dung Nghị định định số 
36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Luật 
số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng 
như các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ và pháo; những hậu quả, tác hại và chế tài xử phạt đối với các hành vi vi 
phạm gắn với vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua 
đó góp phần giúp Nhân dân nhận thức đầy đủ và tự giác chấp hành các quy định 
của pháp luật về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện 
quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chú ý tập trung 
vào các địa bàn trọng điểm, đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật. 
 Tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ; không mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ, tự giác chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông, trật tự 
công cộng, tích cực phối hợp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi 
phạm pháp luật.  
 Phản ánh hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
trong công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện 
Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
Đưa tin kịp thời các vụ án xét xử hành vi sai phạm về pháo; kết quả đấu tranh 
của các lực lượng chức năng, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng 
chống các sai phạm về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… 
 1.3. Tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/1/2019 của UBND 
tỉnh 
 Tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/1/2019 
của UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kịp thời, 
chính xác về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 
của đất nước, của tỉnh năm 2018; đề cao giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp; phản 



ánh kịp thời không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân trên địa bàn tỉnh.  
 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý, chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; kịp thời cung cấp thông 
tin chính thống để tạo đồng thuận trong nhân dân về thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của UBND tỉnh năm 
2019. Thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh, không để xảy ra tình trạng thông tin thất thiệt, gây hoang mang cho người 
tiêu dùng, gây bất ổn thị trường. 
 Phản ánh hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 
01/CT-UBND. 
 2. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố: Đôn 
đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài truyền thanh cấp xã tuyên 
truyền các nội dung nêu trên./. 
           
  Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, TTBCXB.  
 
 
 

 

  
 Lê Hải Yến 
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