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            Kính gửi: 

                             - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố; 

                             - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Nam Định về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày 

sinh đồng chí Chu Huy Mân, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đàng và các mạng 

Việt Nam (17/3/1913-17/3/2023) và Văn bản số 1012/STTTT-TTBCXB, ngày 

22/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định về việc hướng dẫn tuyên 

truyền trên hệ thống thông tin cơ sở.  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao; UBND các phường, xã chỉ đạo, triển khai tuyên truyền trên Đài 

phát thanh thành phố, hệ thống truyền thanh cơ sở và trên trang tin điện tử thành 

phố những nội dung sau:  

1. Tuyên đấu tranh, phản bác về nhân quyền 

- Tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình nhân  

quyền ở Việt Nam; các chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta  

là tôn trọng, bảo đảm và phát huy quyền con người. Điều này được thể hiện rõ  

trong Hiến pháp, pháp luật và mọi chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội  

của Đảng và Nhà nước. 

- Tuyên truyền nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo  quyền 

con người, quyền tự do ngôn luận, tự do internet, tự do tín ngưỡng, tôn  giáo. Các 

chính sách của Việt Nam luôn bảo vệ lợi ích của người lao động,  chuyên gia làm 

việc ở nước ngoài; những nỗ lực thực hiện cam kết khi là thành  viên của Công ước 

tra tấn (CAT)… 

- Tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo nhằm mục đích  bôi 

xấu, hạ uy tín của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền  công dân 

(Có tài liệu đính kèm).  

2. Tuyên truyền thống nhất nhận thức về CNTT và chuyển đổi số 

Tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức người dân hiểu rõ về sự khác nhau  

giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận  



thức và hành động trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi số tại các địa  

phương, đơn vị và người dân. (Có tài liệu đính kèm). 

4. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân 

(17/3/1913-17/3/2023) 

- Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang và  

công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Chu Huy Mân với sự nghiệp cách mạng  

của Đảng, nhân dân và quân đội. 

- Tuyên truyền những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Chu Huy  

Mân – Tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, lý tưởng cộng sản, đạo đức cách  

mạng của một nhà chính trị, quân sự song toàn, một vị tướng xuất sắc, suốt đời 

trung thành với Đảng, với nước, với dân (Có đề cương tuyên truyền đính kèm). 

5. Tuyên truyền công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông 

- Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng  

hóa lên xe ô tô; chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải  về 

kiểm soát, xử lý tải trọng phương tiện.  

- Tuyên truyền, phản án những đơn vị, doanh nghiệp có nhiều xe chở  hàng 

quá tải; biểu dương những doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt quy  định về 

tải trọng phương tiện trong quá trình tham gia giao thông. 

6. Tuyên truyền công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người.  

 - Tuyên truyền các biện pháp phát hiện, phòng chống bệnh cúm gia cầm để 

người dân chủ động phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cho cộng đồng; 

 khuyến cáo người dân sử dụng các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã 

 được cơ quan thú y kiểm dịch; không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản 

 phẩm gia cầm chết chưa rõ nguyên nhân; thực hiện tốt việc thường xuyên rửa  tay 

bằng xà phòng và mang khẩu trang theo quy định. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trân trọng đề nghị các đơn vị tuyên 

truyền theo các nội dung của văn bản này./.  

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu VP.  

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

                   Vũ Văn Thống 
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