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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:   780   /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 04, tháng 10/2017 

 

              Đắk Nông, ngày  25    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 UBND tỉnh Đắk Nông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ tuần 04 - 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 Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh cán 

bộ, chiến sĩ chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo 

vệ đường hành lang chiến lược Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông 

(Theo Thông cáo báo chí số 124/TCBC – BTC ngày 23/10/2017 của Ban Tổ 

chức Lễ Tưởng niệm)  

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

đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang 

chiến lược Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông 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 hành lang chiến lược Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh 

Đắk Nông.  

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

tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của sự kiện này, đặc biệt là 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 

hành lang chiến lược Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông, gồm:  

- Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, thời gian: 07h00’-07h50’ ngày 

30/10/2017, địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh;   

- Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh, thời gian: Từ 08h30’-

10h30’ ngày 30/10/2017, địa điểm: Thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia, thị xã Gia 

Nghĩa; 
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- Chương trình truyền hình trực tiếp “Ký ức khai thông đường hành 

lang chiến lược Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông”, thời gian: Từ 19h30’-

22h00’ ngày 30/10/2017, địa điểm: Thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia, thị xã Gia 

Nghĩa. 

2. Tuyền truyền triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (theo Quyết định 1683/QĐ – UBND 

ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh).  

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 đã được 

Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/7/2018. Ngày 25/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 1269/QĐ-TTg để triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước.  

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

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông phối hợp với Sở Tư 

pháp xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cơ 

quan Nhà nước, cán bộ, công chức, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, 

tổ chức xã hội – nghề nghiệp và công dân. 

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 và các năm tiếp theo. 

3. Tuyền truyền Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017 

(theo Công văn số 5844/ UBND – NN ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh) 

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

tại Công văn số 8445/BNN-TY ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc khẩn 

trương triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2 năm 2017, đề nghị 

các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến sâu rộng trong nhân dân về 

mục đích, ý nghĩa của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn 

nuôi nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc ngăn chặn dịch bệnh gia 

súc, gia cầm phát sinh, lây lan dịch bệnh… và tích cực hưởng ứng tham gia 

Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/10/2017 đến ngày 18/11/2017. 

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

khi giết mổ (Theo công văn số 5893/UBND – NN ngày 20/10/2017 của 

UBND tỉnh) 

Việc tiêm thuốc an thần ngay trước khi giết mổ heo là hàng 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. 

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

tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, buôn bán giết mổ động vật, 
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chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật 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 phong trào thi đua "Đắk Nông chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020 (theo Kế 

hoạch 571/KH – UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh). 

Trong những năm qua, cùng với những kết quả đạt được về kinh tế - xã 

hội, tỉnh Đắk Nông đã từng bước thực hiện có hiệu quả Chương trình xoá đói 

giảm nghèo. Chương trình đã trở thành nội dung quan trọng trong kế hoạch 

hàng năm của các cấp các ngành; đã khơi dậy tinh thần thi đua của quần 

chúng nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, 

chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình trong thời gian qua vẫn 

còn những hạn chế nhất định. Để khắc phục những hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành trước 

thời gian mục tiêu về tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XI đề ra. Đồng thời, kịp thời ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ những 

thành tích của các tổ chức, cá nhân trong trong công tác giảm nghèo và vì 

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

mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang chuyên mục, tăng cường 

thời lượng nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, 

cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua. 

6. Tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng (theo Công văn 766 – 

CV/BTG  ngày 19/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

 Nhằm tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 15 – CTr/TU ngày 

13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13 – CT/TW 

ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng”, đề nghị các cơ 

quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền quan điểm chỉ đạo 

của Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn 

2016 – 2020.  

 Phản ánh kết quả  triển khai thực hiện 12 nhóm  nhiệm vụ, giải pháp 

được xác định trong Kết luận số 110-KL/TU. Trong đó, cần chú ý thông tin 

thường xuyên, liên tục các nội dung: Các hoạt động chỉ đạo, điều hành của 

cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng; Kết 

quả xử lý sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng của tổ 

chức, đơn vị, địa phương. Thông tin kịp thời kết quả điều tra, xử lý các vụ phá 

rừng nổi cộm, nghiêm trọng với diện tích lớn xảy ra trong thời gian qua; Biểu 

dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể có công tố giác tội phạm phá rừng, lấn 

chiếm đất rừng; có hành động, việc làm tích cực trong công tác quản lý, bảo 

vệ rừng, ngăn chặn phá rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản. 
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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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