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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: 437   /STTTT-TTBCXB 
Định hướng tuyên truyền tuần 03, tháng 07/2017 

 

          Đắk Nông, ngày  13  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 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ tuần 02 - 

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, phổ biến Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ (Theo Công văn số 1792/ BTTTT – CVT ngày 24/5/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông và Công văn số 3277 ngày 24/6/2017 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về tăng cường công tác phổ biến Nghị định số 49/2017/NĐ – CP của 

Chính phủ). 

Nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 

hạn chế tình trạng SIM rác, tin nhắn rác; bảo vệ quyền lợi của người sử dụng 

dịch vụ viễn thông, ngày 24/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 

49/2017/NĐ – CP tập trung vào tăng cường công tác quản lý thông tin thuê bao 

viễn thông di động.  

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị định 49/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ sẽ có tác động lớn đến nhiều đối tượng trong xã hội. Bao gồm các tổ 

chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông di động (còn gọi là các thuê bao di 

động), các điểm bán SIM di động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp viễn 

thông. Về cơ bản, trong thời gian 12 tháng tới, hầu hết các thuê bao di động phải 

tiến hành thực hiện cung cấp lại thông tin thuê bao cho các doanh nghiệp viễn 

thông di động (do hầu hết các thuê bao hiện nay có thông tin thuê bao không 

chính xác). Sau 3 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực, các tổ chức, cá nhân 

hiện đang bán SIM di động phải ngừng hoạt động bán SIM. Các doanh nghiệp 

phải tổ chức lại và thiết lập các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông để tiếp nhận 

hoạt động cung cấp thông tin thuê bao và cung cấp dịch vụ viễn thông. Các cơ 

quan quản lý nhà nước tại địa phương (đầu mối là Sở Thông tin và Truyền 

thông) phải tăng cường công tác thanh kiểm tra việc triển khai nghị định trên địa 

bàn. 
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Nhằm tạo được sự đồng thuận trong xã hội để triển khai Nghị định 

49/2017/NĐ – CP có hiệu quả, theo đúng lộ trình mà Chính phủ đã quy định, đề 

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

nội dung của Nghị định 49/2017/NĐ – CP ngày 24/5/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ – CP ngày 6/4/2011 của 

Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn 

thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ – CP ngày 13/11/2013 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công 

nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.  

2. Tuyên truyền công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, 

giống cây trồng (theo Công văn số 3390/ UBND – NN ngày 3/7/2017 của 

UBND tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh). 

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an 

toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp 

của người sản xuất và tiêu dùng, đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư 

nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, 

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

công tác đưa tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chất 

lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; nêu gương 

các cơ sở làm tốt. Đồng thời, cung cấp thông tin chính xác về loại vật tư, sản 

phẩm nông lâm thủy sản kém chất lượng và nêu tên, địa chỉ cụ thể các cơ sở sản 

xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản vi phạm các 

điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm do nhân dân phản ánh hoặc do 

các cơ quan quản lý chuyên ngành thông báo để mọi người dân được biết. 

3. Tuyền truyền chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Chỉ 

đạo Tây Nguyên (theo Công văn số 3670/UBND – KGVX ngày 12/7/2017 của 

UBND tỉnh Đắk Nông). 

Ngày 17/7/2002, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên được thành lập trong bối cảnh 

tình hình an ninh, trật tự ở Tây Nguyên có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực 

thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá, lợi dụng các vấn đề dân 

tộc, tôn giáo, kích động biểu tình, bạo loạn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, phá hoại cuộc sống yên bình của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Dưới 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

Tây Nguyên đã phối họp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền 

các tỉnh Tây Nguyên và lân cận, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước đối với Tây Nguyên và đã đạt được những kết quả quan 

trọng. 



 3 

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên 

(17/7/2002 - 17/7/2017), đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên 

truyền chào mừng sự kiện này. Trong đó, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa,  thành 

tích, và những đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trong sự nghiệp phát 

triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại khu vực 

Tây Nguyên 15 năm qua.   

4. Tuyền truyền Đêm nhạc tri ân với chủ đề “Bản hùng ca bất tử” (theo 

Kế hoạch số 369/ KH-BCĐ ngày 11/7/2017 của Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tỉnh ).  

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, 

nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân 

tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, 

các đơn vị doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp 

nghĩa”, vào lúc 19h00’ ngày 24/7/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh 

tổ chức Đêm nhạc tri ân với chủ đề “Bản hùng ca bất tử”  

Đêm nhạc được tổ chức gắn với hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, gồm các nội 

dung: Tặng quà và hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng; Chiếu phim phóng sự về 

công tác Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh; Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 

nhà tình nghĩa và trao tặng học bổng cho con của người có công với cách mạng 

tiêu biểu; Công bố kết quả kêu gọi ủng hộ cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh nhân 

kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Biểu diễn chương trình nghệ thuật 

với chủ đề “Bản hùng ca bất tử”. 

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; đồng thời đưa tin tuyên 

truyền về Đêm nhạc tri ân “Bản hùng ca bất tử”.  

5. Tuyền truyền thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến 

nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ 

của Liên hợp quốc (theo Công văn số 3608/UBND- KGVX ngày 11/7/2017 của 

UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ). 

Thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về 

xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ của Liên hợp quốc, đề 

nghị các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông, 

giáo dục, vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến 

bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái.   

Các cơ quan báo chí, truyền thông dành thời lượng, tin, bài hợp lý để đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách liên quan đến công 

tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ 
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em gái phù hợp với Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; 

tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong lao động việc làm. 

6. Tuyên truyền việc thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (theo Công văn số 3560/UBND – NC ngày 

7/7/2017 của UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương ). 

Ban Chỉ đạo 896 (Ban Chỉ đạo Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư)  vừa 

có văn bản số 436/TTg-KSTT ngày 24/6/2017 hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo 

896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Đề án 896. 

Trên cơ sở yêu cầu của Ban Chỉ đạo 896, UBND tỉnh đã có công văn số 

3560/UBND – NC ngày 7/7/2017 về thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp 

với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Quyết định thành 

lập Ban Chỉ đạo Đề án 896 cấp tỉnh; kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 896 trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã tổ chức 

triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

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

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư đến các cơ quan, tổ chức, từng hộ gia đình, từng người dân. Trong đó tập 

trung tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp thông 

tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

7. Tuyên truyền Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên lần thứ 22 năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông 

Với chủ đề “Đất nước- con người Nam Trung bộ và Tây Nguyên”, Liên 

hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 22 năm 

2017 do Hội VHNT tỉnh Đắk Nông đăng cai tổ chức, với sự tham gia của các 

nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên đến từ 10 tỉnh, thành trong cả nước. Cụ 

thể: Bình Định, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, 

Phú Yên, Quảng Nam, Quãng Ngãi.  

Ban tổ chức Liên hoan sẽ nhận ảnh tham gia dự thi đến hết ngày 30/6 

thông qua trang web: www.lienhoankhuvuc.vn tiến hành chấm chọn, trưng bày 

triển lãm và trao giải vào ngày 28/7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông. 

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

tuyên truyền về Liên hoan ảnh trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra; tuyên 

truyền về ý nghĩa, thời gian, địa điểm, các hoạt động của Liên hoan ảnh nghệ 

thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 22 năm 2017 do Hội 

VHNT tỉnh Đắk Nông đăng cai tổ chức để nhân dân biết, tham quan triển lãm.  

http://www.lienhoankhuvuc.vn/
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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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