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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg 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  

 

Thực hiện kế hoạch số 1601/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg 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 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Khoa 

học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc; 

kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông. 

Kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, chủ động cung cấp tài liệu, thông tin 

chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông. 

Trong công tác thông tin, tuyên truyền có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 

các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan bảo 

đảm kịp thời, thông suốt. 

Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền bảo vệ Tổ quốc với nhiều hình 

thức phong phú, đa dạng như: hội nghị, giao ban hành tháng, sinh hoạt định kì..... 

Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền 

thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo đúng tinh thần Chỉ thị 

số 12/CT-TTg và đảm bảo phù hợp, chặt chẽ, có hiệu quả với tình hình thực tế 

của cơ quan, đơn vị. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm 

Kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, cung cấp tài liệu, thông tin chính thống 

cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức 

nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh 

giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc định hướng 

thông tin, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ 

quốc. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vi phạm trong 

hoạt động thông tin, báo chí trong cơ quan, đơn vị.  

Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại nâng cao hiệu quả tuyên truyền; coi
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trọng nội dung giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc, bảo đảm thực hiện 

tốt, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ động đấu tranh với luồng thông tin xấu 

độc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn thông tin trên không gian mạng. 

Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của 

Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết quả 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh. 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn 

chặn và kiểm tra, xử lý các thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật Việt 

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

tư tưởng của Đảng. 

Cử báo cáo viên tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên 

truyền về an ninh, quốc phòng nhằm tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường 

lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc.  

Kịp thời cung cấp thông tin chính thống trong lĩnh vực Khoa học và Công 

nghệ nhằm định hướng dư luận, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn 

chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ bảo 

vệ Tổ quốc. 

Chủ động và phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, xử 

lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. 

III. Tổ chức thực hiện 

Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị 

thuộc Sở tham mưu với Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ 

quốc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg.  

Giao Phòng Quản lý Chuyên ngành thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn 

bản về công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc  của Trung ương, của tỉnh trên Website của Sở. 

Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, 

triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg 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 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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