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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:   421     /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 01, tháng 07/2017 

 

          Đắk Nông, ngày  05    tháng 7 năm 

2017 

   

        Kính gửi: 

                                                           - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

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

                                              - Đài TT-TH các huyện, thị xã . 

 

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, căn cứ vào 

những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ tuần 01 - tháng 07 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 việc triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 

04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 

2016-2020 (Theo Quyết định số 1019/QĐ – UBND ngày 16/6/2017 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 04/5/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020). 

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh có những 

chuyển biến tích cực với những nội dung, lĩnh vực mang tính lượng hóa cao 

hơn. Một số nội dung trong chương trình cải cách như môi trường công vụ, thủ 

tục hành chính, lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh… đã có những chuyển biến 

rõ nét, được cán bộ, nhân dân đánh giá cao.  

Trong thời gian tới, để công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt 

được  kết quả cao thì nhiệm vụ tuyên truyền về cải cách hành chính là nhiệm vụ 

thường xuyên trước mắt và lâu dài. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông 

trên địa bàn tỉnh bám sát Quyết định số 1019/QĐ – UBND ngày 16/6/2017 của 

UBND tỉnh, tuyên truyền việc triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 

04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU 

ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020. Trong 

đó, tập trung phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động 

của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của tỉnh. 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh 

về công tác CCHC; tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng 

kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện CCHC ở các cơ quan, ban, 
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ngành, UBND các huyện, thị xã; những mô hình cơ chế một cửa, ứng dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, 

đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt công tác CCHC. 

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, 

người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ CCHC ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên. 

2. Tuyên truyền Triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017 (theo  Kế hoạch 309/KH – UBND 

ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch Triển khai Đề án nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh Đắk Nông năm 2017). 

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 

về việc phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh 

Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020.  

Đề nghị, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường 

đưa tin để phản ánh đa chiều những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và 

nhà đầu tư, sự nỗ lực của UBND tỉnh trong việc giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp. Đồng thời tăng thời lượng phát sóng các chuyên mục 

“Cải cách hành chính”, “Thuế và cuộc sống”, “Bản tin thị trường”, qua đó tuyên 

truyền, phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp để doanh 

nghiệp biết và tuân thủ như: Thuế, quản lý thị trường, đăng ký doanh nghiệp, đất 

đai, môi trường, xây dựng,… 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh 

của tỉnh nói chung và chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin nói riêng 

trong các chuyên mục, bản tin của cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh cấp 

huyện, cấp xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử…. 

3. Tuyền truyền Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và tập 

thể, cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh nhân kỷ niệm 70 

năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) (theo Kế hoạch số 

324/KH – BCĐ ngày 20/6/2017 của Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 

năm ngày thương binh liệt sỹ tỉnh). 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách 

mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị doanh 

nghiệp và toàn thể nhân dân trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và 

biểu dương, ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công 

tác đền ơn đáp nghĩa, qua đó gắn kết tình cảm, trách nhiệm cùng với chính 

sách của Đảng, nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách 

mạng. Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ tỉnh 

tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và tập thể, cá nhân làm tốt 

công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - 
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Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), dự kiến tổ chức vào ngày 25/7/2017 tại Hội 

trường Tỉnh ủy Đắk Nông (đối diện Ban tổ chức Tỉnh ủy). 

Đề nghị, các cơ quan báo chí, truyền thông  trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) diễn ra trên địa bàn tỉnh. Nội dung: Biểu dương 

những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng 

vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung 

sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.  

Tuyên truyền phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp 

nhân dân, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ diễn ra ở 

Trung ương và địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, đưa tin trên hệ thống 

truyền hình, báo chí, truyền thông của tỉnh về Hội nghị. Các cơ quan báo chí tổ 

chức làm phóng sự, phỏng vấn các gương điển hình trước và sau hội nghị biểu 

dương; biên tập và phát sóng chương trình trong tháng 7/2017 vào khung giờ 

vàng. 

4. Tuyền truyền hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn và ổn định phát triển 

chăn nuôi lợn (theo Công văn số 3044/ UBND – NN ngày 13/6/2017 của UBND 

tỉnh về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn và ổn định phát triển chăn nuôi 

lợn).  

Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn và ổn định phát triển chăn nuôi lợn trên 

địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền việc tổ chức triển khai bán thịt lợn và các sản phẩm 

từ thịt lợn bình ổn giá của các địa phương; tuyên truyền các giải pháp hỗ trợ 

người chăn nuôi lợn của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền, khuyến cáo các hộ chăn nuôi lợn tổ chức thành lập các Tổ 

hợp tác, Hợp tác xã chăn nuôi để thực hiện việc phát triển chăn nuôi theo quy 

hoạch bền vững, hạn chế việc phát triển chăn nuôi tự phát, tăng cường tuyên 

truyền công tác phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh chuồng trại tại các trang trại, 

gia trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh xảy ra.  

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các hội viên và 

nhân dân ưu tiên sử dụng thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày. 

Tuyên truyền các hộ kinh doanh bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn 

giảm giá bán lẻ để kích cầu tăng sức mua và ưu tiên thu mua lợn thịt tại địa 

phương. 

5. Tuyền truyền tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại 

trẻ em (theo Công văn số 3069/UBND- KGVX ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 

18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

Thời gian vừa qua, các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại 

tình dục trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc 
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trong dư luận xã hội. Để tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời 

các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, 

lợi ích của trẻ em, Thủ tướng Chính phủ  ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường giải pháp phòng, chống 

bạo lực, xâm hại trẻ em.  

Để tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em ở trẻ em, đề 

nghị các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng 

Luật Trẻ em năm 2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017), Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017) và Chỉ 

thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh được biết, chú 

trọng công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng 

ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng dành thời lượng, chuyên mục, 

chuyên trang hợp lý để đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng ngừa bạo lực, xâm 

hại trẻ em; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng 

ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ 

em và bảo đảm quyền bí mật thông tin của trẻ em. 

6. Tuyên truyền công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và 

hướng dẫn du lịch (theo Kế hoạch số 349/KH – UBND ngày 29/6/2017 của 

UBND tỉnh về Tăng cường công tác quản lý điểm đến và hoạt động lữ hành, 

hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh). 

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong việc tham gia phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự phát 

triển kinh tế xã hội. Đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm đến du 

lịch, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, người dân trong khai 

thác, quản lý điểm đến du lịch. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp 

và nhân dân về tầm quan trọng của phát triển du lịch đối với phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh.  

Tích cực tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nâng cao nhận thức của các 

cấp, các ngành, doanh nghiệp về quản lý điểm đến du lịch; hướng dẫn doanh 

nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên tuân thủ quy định pháp luật  trong lĩnh vực lữ 

hành và hoạt động hướng dẫn du lịch. 

 Phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, 

giữ gìn trật tự an ninh, ứng xử văn minh… tại các khu, điểm du lịch. 

 Tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch. 

7. Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống tội phạm 

mua bán người – 30/7” năm 2017 (theo Kế hoạch số 344/KH – UBND ngày 
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28/6/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống tội phạm mua bán 

người – 30/7” năm 2017). 

Tình hình hoạt động tội phạm mua bán người hiện nay diễn biến phức tạp, 

có xu hướng tăng. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là do siêu lợi nhuận; 

mất cân bằng về giới; khó khăn về kinh tế, thất nghiệp, thiếu việc làm; thông 

thoáng trong xuất nhập cảnh; mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin của người dân; công 

tác truyền thông, đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người chưa đủ mạnh; hệ 

thống chính sách pháp luật và hợp tác quốc tế chưa hoàn thiện, thiếu nguồn lực. 

Để khắc phục tình trạng trên và thể hiện cam kết, nỗ lực của Chính phủ 

Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30/7 hằng năm là “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người”, với mục tiêu huy động mọi nguồn lực, phát huy 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, 

ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cương 

tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Quyết định số 793/QĐ-TTg 

ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về lấy ngày 30/7 hàng năm là “Ngày 

toàn dân phòng, chống mua, bán người”. Tập trung vào các nhóm đối tượng có 

nguy cơ cao là nạn nhận của tội phạm mua, bán người như: Phụ nữ, trẻ em có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn, thanh niên thường xuyên vắng mặt tại địa phương 

không rõ lý do, người sang Trung Quốc lao động, làm thuê, kết hôn… nhằm tạo 

sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống mua, bán người trên địa 

bàn. 

Tiếp tục duy trì và xây dựng mới chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, 

phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán 

người…; tăng thời lượng, tần suất thông tin về phòng, chống mua bán người 

thường xuyên, liên tục... 

8. Tuyên truyền công tác phòng, chống mại dâm tỉnh Đắk Nông năm 

2017 (theo Kế hoạch số 338/ KH – UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch phòng, chống mại dâm tỉnh Đắk Nông năm 2017). 

Theo các cơ quan chức năng của tỉnh cho biết: tình hình tệ nạn mại dâm 

và các tội phạm liên quan đến mại dâm ở tỉnh hiện nay không có biểu hiện hoạt 

động công khai, nhưng lại diễn biến hết sức phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, 

khó kiểm soát., tệ nạn này đang là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy 

cơ lây nhiễm HIV/AIDS. 

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

trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng 

cao nhận thức của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên về phòng, chống mại 

dâm. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. 

http://vtv.vn/mua-ban-nguoi.html
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Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS; 

những mô hình chữa trị, giáo dục hiệu quả, những gương điển hình, những kinh 

nghiệm hay của cá nhân, tập thể, gia đình trong việc giúp đỡ người mại dâm 

hoàn lương, giúp đỡ người nhiễm HIV vươn lên trong cuộc sống,... Lồng ghép 

chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm 

với các chương trình thông tin truyền thông khác.  

9. Tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tình hình 

mới (Theo Kế hoạch số 341/KH – UBND của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện 

Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”) 

Trước thực trạng vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang trở thành 

điểm nóng tại các tỉnh, thành phố lớn trên địa bàn cả nước hiện nay, tỉnh Đắk 

Nông xác định cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, 

nâng cao nhận thức về VSATTP tới người dân, tổ chức, cá nhân; phát huy vai 

trò của cơ quan thông tin đại chúng, của các tổ chức, đoàn thể trong xã hội tham 

gia giám sát và phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật về VSATTP trên địa 

bàn.  

Theo đó, đề  nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng 

cường tuyên truyền các quy trình sản xuất thực phẩm an toàn, các quy định của 

pháp luật về chất lượng ATTP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản 

phẩm thực phẩm; hướng dẫn các cở sở sản xuất, kinh doanh không sử dụng chất 

cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài quy định; 

thông tin đầy đủ, kịp thời thực tế tình hình an toàn thực phẩm; cung cấp thông 

tin các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm pháp luật về ATVSTP; biểu dương 

tấm gương điển hình về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn… 

Tiếp tục duy trì và xây dựng mới chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, 

phim phóng sự, phim tài liệu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng 

cao nhận thức của người tiêu dùng, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến 

thực phẩm về ATVSTP..  

10. Tuyên truyền Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về hoàn thiện và nâng 

cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế tỉnh Đăk nông đến năm 2020 (theo 

Nghị quyết số 12 – NQ/TU ngày 28/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về hoàn thiện và 

nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế tỉnh Đăk nông đến năm 2020). 

Mục tiêu chung của Nghị quyết số 12 – NQ/TU ngày 28/6/2017 của BTV 

Tỉnh ủy về hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế tỉnh Đăk 

nông đến năm 2020 Nghị quyết là phấn đấu hoàn thiện hệ thống y tế trên địa bàn 

tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phát triển đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Giảm tỷ lệ mắc và bệnh tật, nâng cao 

sức khỏe, tăng tuổi thọ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Phấn đấu đến 

năm 2020, có 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế.  
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Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì 

và xây dựng mới chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, phim phóng sự, phim 

tài liệu tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế đến người dân; tuyên truyền hiệu quả các 

Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm.  

Tuyên truyền về các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy 

mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin, các kỹ 

thuật, thành tựu y học tiên tiến…  

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, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Châu Ngọc Ba 
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