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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:    524   /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 03, tháng 08/2017 

 

              Đắk Nông, ngày  14  tháng 08 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 

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

Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Đắk Nông, từ tuần 03 - tháng 08 

năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan 

hoạt động truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể 

như sau: 

 1. Tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 

3, Quốc hội khoá XIV (Theo Kế hoạch 387/KH – UBND ngày 26/7/2017 của 

UBND tỉnh) 

Nhằm kịp thời phổ biến nội dung của các Luật, Nghị quyết vừa được 

Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 cho cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang, người lao động, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn tỉnh và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật 

cho các đối tượng trên địa bàn quản lý, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, 

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 

tình hình mới. 

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

phổ biến nội dung của các văn bản pháp luật với hình thức, nội dung phù hợp, 

kịp thời, thường xuyên, đảm bảo sự liên tục và tính hệ thống của các văn bản 

luật; bám sát nội dung, yêu cầu nêu trong các văn bản pháp luật mới. Tăng 

cường các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung 

cơ bản, những điểm mới trong các Luật, Nghị quyết mới được thông qua; tăng 

cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới 

trên các chuyên trang, chuyên mục của báo, đài. 

2. Tuyền truyền Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần 

thứ VI năm 2017 (theo Kế hoạch số 382/KH – UBND ngày 21/7/2017 của 

UBND tỉnh về tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứu 

XI năm 2017).  

Với mục đích nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng 

ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao 

nhận thức, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
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trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, thiết thực chào mừng 

kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017), Ủy ban 

nhân tỉnh tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI 

năm 2017. Thông qua Liên hoan văn nghệ nhằm đánh giá chất lượng phong trào 

văn nghệ quần chúng, phát hiện nhân tố mới bổ sung nguồn nhân lực cho hoạt 

động văn hóa nghệ thuật tỉnh nhà; đồng thời là dịp để các đoàn văn nghệ quần 

chúng, các hạt nhân văn nghệ không chuyên trong toàn tỉnh giao lưu, học hỏi, 

trau dồi kinh nghiệm, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng đi vào 

chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. 

Thời gian diễn ra Liên hoan: từ ngày 14/8 đến sáng ngày 17/8/2017; Thời 

gian công diễn phục vụ nhân dân đồng loạt diễn ra vào tối ngày 17/8/2017 tại 

các huyện Krông Nô, Đắk Glong, Đắk R’lấp. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các 

trang thông tin điện tử, ấn phẩm bản tin trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác 

tuyên truyền về hoạt động của Liên hoan văn nghệ trước, trong và sau khi kết 

thúc sự kiện. Đặc biệt, đưa tin về đêm công diễn tại các địa phương để đông đảo 

bà con đến thưởng thức. 

3. Tuyền truyền Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 404/KH – UBND ngày 

1/8/2017 của UBND tỉnh)  

Nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, 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 hoạt động quảng cáo như: Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 

ngày 21/6/2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; Nghị định số 

28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 

158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Chỉ thị số 

17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan. 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các 

cá nhân, tổ chức liên quan về quyền lợi, trách nhiệm và chế tài xử phạt các hành 

vi vi phạm pháp luật về luật quảng cáo; Tổ chức các chương trình hoạt động 

tương tác trong công tác quản lý các hoạt động quảng cáo và tổ chức, cá nhân 

thực hiện quảng cáo để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về 

quảng cáo. 

4. Tuyền truyền thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số tại chỗ (theo Công văn số 4088/UBND – KGVX  ngày 

2/8/2017 của UBND tỉnh). 
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Ngày 9/12/2011, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 37 về thực hiện 

chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2012-2013. Tiếp đó, ngày 16/7/2014, HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết số 14 và ngày 18/12/2014 ban hành Nghị quyết số 43 

về việc kéo dài thực hiện Nghị quyết số 37 trong giai đoạn 2015-2020. Đây là 

một trong những chính sách mang tính đặc thù riêng của tỉnh, thể hiện sự quan 

tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc 

thiểu số tại chỗ nói riêng. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh, tăng cường đưa tin, tuyên truyền các chương trình, chính 

sách dân tộc nói chung, trong đó, có chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các hộ gia 

đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh. 

5. Tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết (theo Công văn số 

2754/BTTTT –TTCS ngày 3/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Tăng 

cường tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết). 

Thực hiện Công điện số 1106/CĐ – TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, nhằm chủ 

động ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng, kéo dài, đề nghị các 

cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức về dịch bệnh cho người dân, trong đó tập trung tuyên 

truyền, hướng dẫn để người dân nâng cao nhận thức đúng, đầu đủ về sự nguy 

hiểm của bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Cập nhật thông tin, thông báo 

kịp thời tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nhưng đảm bảo không để người 

dân hoang mang, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân và địa 

phương. 

Tuyên truyền về nguyên nhân, tác hại của dịch sốt xuất huyết, hướng dẫn 

cách phòng bệnh; chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức diệt loăng quăng, bọ 

gật trên địa bàn, nhất là tại các công trường xây dựng, nhà trọ. Phun hóa chất 

diệt muỗi trên diện rộng và 100% hộ gia đình tại khu vực xảy ra số xuất huyết; 

khuyến cáo người dân ngủ phải mắc màn, tránh muỗi đốt. Phát hiện sớm, cấp 

cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để ổ 

dịch, không để bùng phát thành dịch lớn, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. 

Hướng dẫn người soc dấu hiệu mắc sốt huyết đến ngay cơ sở y tế để được khám, 

tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà… 

Đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn; 

công tác chuẩn bị các nguồn lực, thuốc, dịch truyền để xử lý kịp thời khi xuất 

hiện dịch, cấp cứu và điều trị kịp thời các trường hợp mặc bệnh của các cơ sở y 

tế để người dân yên tâm; Nêu gương các cơ quan, đơn vị; các tập thể, cá nhân, 

gia đình, thực hiện tốt phong trào vệ sinh phòng bệnh trong cộng đồng. 

6. Tuyên truyền “Hội chợ thương mại Đắk Nông – Mondulkiri năm 

2017” (theo Quyết định số 1299/QĐ – UBND ngày 7/8/2017 của UBND tỉnh) 
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Dự kiến vào quý IV, năm 2017, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ phối hợp với 

Chính quyền tỉnh Mondulkiri, Campuchia tổ chức “Hội chợ thương mại Đắk 

Nông – Mondulkiri năm 2017” tại thành phố Senmonorom, tỉnh Modulkiri, 

Campuchia.  

Đây là hoạt động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hợp 

tác, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế nói chung và lĩnh vực công nghiệp, 

thương mại nói riêng giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri, đồng thời, nhằm 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tiếp cận thị trường, quảng bá, 

giới thiệu sản phẩm, mở rộng hợp tác kinh doanh và đầu tư với đối tác tại 

Campuchia, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã 

hội của Đắk Nông các chính sách ưu đãi của tỉnh Đắk Nông đến các nhà đầu tư 

nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, quảng bá và đưa 

tin về Hội chợ, nhấn mạnh rõ ý nghĩa góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình 

hợp tác giữa Chính quyền tỉnh Đắk Nông, Việt Nam và Chính quyền tỉnh 

Mondulkiri, Campuchia. 

7. Tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi, 

thủy điện trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 4124/UBND – NN ngày 

3/8/2017 của UBND tỉnh) 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4, trong những ngày qua tình hình 

thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa kéo dài, làm cho mực nước tại các công trình 

thủy lợi (ao, hồ, đập,…) dâng cao, có nguy cơ gây mất an toàn cho các hệ 

thống công trình thủy điện, thủy lợi. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh đưa tin kịp thời, chính xác những bản tin cảnh báo, 

dự báo, thông báo về thiên tai, chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tăng 

cường thời lượng tin báo, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ 

biến các biện pháp phòng, chống thiên tai. 

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 

 


		2017-08-14T14:37:45+0700
	Việt Nam
	Châu Ngọc Ba<bacn.stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2017-08-14T16:37:05+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




