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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:   747   /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 03, tháng 10/2017 

 

              Đắk Nông, ngày  17    tháng 10 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 10 

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 chương trình Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm 

ghi danh các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, hy sinh trong thực hiện 

nhiệm vụ khai thông đường Hồ Chí Minh  

Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh các cán bộ, chiến sĩ từng 

tham gia chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ khai thông Đường Hồ Chí 

Minh được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương cho tỉnh Đắk Nông 

tổ chức vào cuối tháng 10.2017. Đây là sự kiện trọng đại, thể hiện sự tri ân, tôn 

vinh và biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh 

Đắk Nông nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đối với các thế hệ cán bộ, 

chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khai thông Đường Hồ Chí Minh.  

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

truyền về các hoạt động chính của Lễ tưởng niệm đặt Bia tưởng niệm ghi danh 

các cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ 

khai thông Đường Hồ Chí Minh. Theo đó, Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại 

bon Cây Xoài (thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa) vào ngày 30/10. 

Lễ tưởng niệm có 4 hoạt động chính gồm: Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk 

Nông; Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh; Tham quan một số di tích 

lịch sử trên địa bàn tỉnh và Chương trình truyền hình trực tiếp “Ký ức khai thông 

Đường Hồ Chí Minh”. 

2. Tuyền truyền xây dựng Tượng đài “N’Trang Lơng và phong trào 

đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936” (theo Thông báo số 809/TB – VP 

UBND ngày 9/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh).  

N’Trang Lơng là người con ưu tú của dân tộc M’nông, có phẩm chất và tài 

năng, đã tập hợp các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết, cùng khởi nghĩa chống thực 

dân Pháp kéo dài 24 năm, từ năm 1912 đến 1936, làm nên những chiến thắng 

vang dội, giải phóng nhiều vùng đất rộng lớn trên Tây Nguyên khỏi ách thống 
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trị của thực dân Pháp. Ông hy sinh ngày 25-5-1935 và để lại một di sản tinh thần 

yêu nước vô giá trong tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cũng như 

trong cả nước. Hiện ở một số thành phố, thị xã lấy tên ông đặt tên đường và 

trường học. Tại tỉnh ta, Thường trực Tỉnh ủy có thông báo số 543-TB/TU ngày 

11-7-2007 và UBND tỉnh có Công văn số 1629/UBND-VX ngày 30-7-2007 về 

việc thống nhất tên gọi danh nhân lịch sử N’Trang Lơng. Trên cơ sở Kết luận số 

57-KL/TU ngày 16-7-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 20-8-2010 UBND 

tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định số 1264/QĐ-UBND thành lập Ban vận động 

xây dựng Cụm tượng đài anh hùng N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên. 

Việc xây dựng Tượng đài N’Trang Lơng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể 

hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với Anh hùng N’Trang Lơng và những 

người con ưu tú trên đất Tây Nguyên, cũng như tôn vinh giá trị cao đẹp của lòng 

yêu nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Khi công trình hoàn thành và được đưa 

vào sử dụng sẽ là điểm nhấn về văn hóa, góp phần quan trọng trong việc giáo 

dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời cũng là điểm đến 

của du khách khi đến Đắk Nông. Với những ý nghĩa nêu trên, công trình Tượng 

đài N’Trang Lơng được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh.  

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

truyền, đăng tải; tiếp, phát những tư liệu, bài viết ca ngợi anh hùng N’Trang 

Lơng, nhằm làm nổi bật hình ảnh, vai trò, vị thế của phong trào khởi nghĩa 

N’Trang Lơng.  Vận động các hội viên sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, thơ ca, 

nhạc họa,  … về anh hùng N”Trang Lơng nhằm  tạo yếu tố tích cực, tạo được 

niềm tin của cán bộ, công chức và nhân dân đối với công trình cũng như việc 

ủng hộ kinh phí xây dựng. 

3. Tuyền truyền Triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 

19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các 

tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và Chỉ thị số 

32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ 

chức tín dụng  (theo Kế hoạch số 546/KH – UBND ngày 10/10/2017 và Kế 

hoạch 547/KH – UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh) 

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện có 10 tổ chức tín dụng đang hoạt động 

(06 chi nhánh Ngân hàng Thương mại, 01 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội, 03 quỹ tín dụng nhân dân). Trong giai đoạn 2011 - 2015, Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện phương án cơ cấu lại 

đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn theo Quyết định 

số 734/QĐ-NHNN ngày 18/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về triển 

khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 

2015” ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ (đối với việc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại, công 

ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo 

và theo dõi việc thực hiện phương án cơ cấu lại). Đến thời điểm 30/6/2017, nợ 

xấu nội bảng và nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín 
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dụng Việt Nam (VAMC) của các tổ chức tín dụng trên địa bàn là 331.361 triệu 

đồng, chiếm tỷ lệ 1,75% tổng dư nợ trên địa bàn. 

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông đưa ra mục tiêu xử lý căn bản, triệt để 

nợ xấu bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường; phòng ngừa, hạn chế 

tối đa nợ xấu phát sinh; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa 

bàn đến năm 2020 không vượt quá 3% (bao gồm nợ xấu nội bảng, nợ đã bán cho 

VAMC và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ). Để góp phần thực hiện 

thành công trên, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh, các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với quỹ 

tín dụng nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân 

tham gia phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 

Đồng thời, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động 

ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị quyết số 42/2017/QH14 của 

Quốc hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Tuyên truyền xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước 

khi giết mổ (Theo công văn số 5726/UBND – NN ngày 13/10/2017 của UBND 

tỉnh) 

Việc tiêm thuốc an thần ngay trước khi giết mổ heo là hành vi gian lận 

thương mại, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đồng thời lượng thuốc tồn dư 

trong thịt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND tỉnh đã có văn bản số 5726/UBND – NN ngày 13/10/2017 chỉ đạo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành; 

UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và tham 

mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về 

tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ trên địa bàn tỉnh. 

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

tuyên truyền cho các cơ sở giết mổ và đối tượng liên quan về nguy cơ, tác hại 

của việc tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, các chế tài  xử lý khi phát 

hiện hành vi trên.  

5. Tuyên truyền công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ 

năm 2017 (theo Công văn số 3530/BTTTT –TTCS ngày 29/9/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông). 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

Khu vực phòng thủ,  đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị 

quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây 

dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững 

chắc trong tình hình mới; các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, 
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hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng, hoạt động khu vực 

phòng thủ. 

Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; Tuyên truyền 

về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện 

quy hoạch xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong khu vực 

phòng thủ tại các địa phương. 

Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến 

trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố hệ trận 

an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. 

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

thanh – Truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã xây dựng nội dung 

chương trình, chuyên mục, biên tập các tin, bài để thông tin, tuyên truyền về xây 

dựng, hoạt động khu vực phòng thủ trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của người dân vùng biên giới tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh 

tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia. 

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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