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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  251     /STTTT-TTBCXB 
Định hướng tuyên truyền tuần 2 tháng 05/2017 

 

              Đắk Nông, ngày  10  tháng 05 năm 2017 

   

        Kính gửi: 

                                                           - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;  

                                              - Báo Đắk Nông;  

                                              - Cổng/trang TTĐT các cơ quan, đơn vị; 

                                              - Đài TT-TH các huyện, thị xã . 

 

Căn cứ vào những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông;  

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tuần 2 tháng 5 năm 2017, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai 

thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy 

tín trong vùng dân tộc thiểu số”(theo Công văn số 1086/BTTTT -TTCS ngày 

31/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Căn cứ vào Quyết định số 2561/QĐ – TTg ngày 31/12/2017 cuả Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy 

tín trong vùng dân tộc thiểu số”, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông xây 

dựng kế hoạch và tập trung tuyên truyền có hiệu quả việc triển khai, thực hiện 

Quyết định; mở các chuyên trang, chuyên mục, viết các tin, bài, phóng sự nổi 

bật, dành thời lượng thích hợp và phù hợp về thời gian để tuyên truyền. 

Tập trung vào tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của xã hội về vị 

trí, vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế 

độ, chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần 

thực hiện tốt công tác dân tộc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

2. Tuyên truyền về việc xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô 

(theo Công văn số 2088/UBND – KGVX ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh).  

UBND tỉnh hiện đang chỉ đạo các cấp, ngành có liên quan thực hiện các 

nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu đối 

với hệ thống hang động núi lửa khu vực Krông Nô.  

Để người dân và khách du lịch biết và đến tham quan Công viên địa chất khu 

vực Krông Nô, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường công 

tác thông tin tuyên truyền về việc xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô 

để cán bộ, công chức và nhân dân biết vàề quản lý, bảo tồn và khai thác hệ thống 
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hang động núi lửa khu vực Krông Nô; ngăn ngừa và giảm thiểu tác động xấu đến 

môi trường, gìn giữ cảnh quan và bảo vệ môi trường trong quá trình tiến hành công 

tác điều tra, đánh giá di sản. 

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ di sản, 

giữ nguyên bản để Ủy ban UNESCO xem xét, công nhận là công viên địa chất toàn 

cầu vào khoảng cuối năm 2018. 

3. Tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017” 

(theo hướng dẫn số 34HD/BTGTU ngày 27/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

Để đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967- 24/6/2017), đề nghị các cơ quan báo 

chí, truyền thông, tập trung tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ “láng giềng tốt 

đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam – 

Campuchia và những thành tựu, kết quả đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ 

ngoại giao; tuyên truyền sự gắn bó của nhân dân hai nước trong quá khứ, những 

đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ cùng nhân dân 

Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt; tập trung tuyên truyền kết quả 

công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; tuyên truyền những kết quả 

các lĩnh vực hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng…của hai 

nước; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 

tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Campuchia; đấu tranh, phản bác 

những quan điểm sai sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về lịch sử quan hệ 

hai nước… 

Xây dựng và triển khai Chương trình đặc biệt chào mừng “Năm hữu nghị 

Việt Nam – Campuchia 2017”; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về các 

nội dung liên quan đến mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia. 

4. Tuyền truyền phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên 

địa bàn tỉnh(theo kế hoạch số 223/KH – UBND ngày 3/5/2017 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông)  

Năm 2017, tỉnh Đắk Nông phấn đấu có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới (lũy kế đạt 11 xã). Số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt: 11,7 tiêu chí/xã trở lên. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục tăng cường thời lượng 

tuyên truyền các nội dung trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nội dung tuyên truyền, biểu dương, phản ánh các tấm 

gương tập thể, cá nhân điển hình, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua 

“Đắk Nông chung sức xây dựng NTM”.  

5.  Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tỉnh Đắk Nông năm 2017 

(theo kế hoạch số 226 / KH – UBND  ngày 3/5/2017 của UBND tỉnh về phòng, 

chống dịch bệnh tỉnh Đắk Nông năm 2017)  
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Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 11/28 bệnh truyền 

nhiễm với tổng số 5.205 ca mắc. So với cùng kỳ năm 2015, tổng số ca mắc tăng 

312 ca. Một số bệnh có số ca mắc tăng: Sốt xuất huyết (1.924 ca), lỵ trực trùng, 

viêm gan vi rút. Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn 

biến phức tạp và nguy cơ tiềm ẩn có thể bùng phát thành dịch là rất lớn như: Sốt 

xuất huyết, Zika, tay – chân – miệng, tiêu chảy, sởi, cúm A...  

Để chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, quyết 

tâm khống chế, ngăn chặnvà dập dịch kịp thời, không để dịch lớn xảy ra, đề nghị 

các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường có tin, bài tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng 

đồng, chú trọng các dịch bệnh thường xảy ra trên địa bàn tỉnh, gồm các nhóm 

bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa như: bệnh tay chân miệng, lỵ, thương hàn, 

liên cầu lợn, ngộ độc thức ăn; các bệnh do muỗi truyền như: sốt xuất huyết, 

viêm não do vi rút, bệnh do vi rút Zika; các dịch bệnh Cúm A lây từ động vật 

sang người và các bệnh dịch truyền nhiễm mới xuất hiện,.công tác phòng, chống 

sốt xuất huyết…  

Tuyên truyên tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để các tổ 

chức và cá nhân thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, bảo đảm an 

toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh; kịp thời nêu gương những tổ chức, cá 

nhân thực hiện tốt về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; phê phán 

những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống 

dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

Tuyên truyền hướng dẫn các dấu hiệu, triệu chứng thông thường, cách phát 

hiện các bệnh truyền nhiễm thường gặp để người dân nhận biết sớm, chủ động 

đến các cơ sở y tế khám, điều trị và tư vấn các biện pháp cách ly, phòng, chống 

dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Tổ chức tuyên truyền vận động người dân chủ động tham gia các phong 

trào vệ sinh yêu nước; phong trào cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh; 

phong trào làng văn hóa sức khỏe... Thường xuyên thực hiện các hoạt động vệ 

sinh môi trường, khai thông cống rãnh, dọn dẹp phế thải, phun thuốc diệt muỗi, 

ngủ màn; tiêm vắc-xin phòng bệnh chủ động theo quy định và hướng dẫn của 

ngành y tế.  

Trên đây là những nội dung cần tuyên truyền trong thời gian tới, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông tổ 

chức thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung trên đầy đủ, có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:     

-  - Như trên (t/h);  

-  - UBND tỉnh (b/c); 

-  - BTG Tỉnh uỷ (b/c); 

-  - Phòng VHTT các huyện, thị xã; 

-  - Ban Giám đốc; 

-  - Trang TTĐT của Sở TTTT; 

- Lưu VT, BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Châu Ngọc Ba 
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