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CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

              Đăk Nông, ngày 08  tháng 11 năm 2017 

 

BÁO CÁO 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ,  

XUẤT BẢN THÁNG 10/2017  

 

I. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN  

Trong tháng 10/2017, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ 

động bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông 

tin và Truyền thông, kịp thời tuyên truyền đúng trọng tâm những chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kinh tế, văn hóa - xã hội, an 

ninh - quốc phòng, các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế được dư 

luận xã hội quan tâm, đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân.  

Báo chí tập trung thông tin hoạt động đối ngoại, đối nội của lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại 

Quang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII; Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc thị sát và chỉ đạo các địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ; Chủ 

tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự IPU-137 tại Nga và thăm Kazakhstan… 

Báo, đài cũng thông tin, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, công tác chuẩn bị 

cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 6/11 đến 

11/11/2017.  Báo, đài tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây 

dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Đối với báo chí trong tỉnh đã  thông tin diễn biến, kết quả Hội nghị Trung 

ương lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thông tin về nội 

dung Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ tỉnh, chú trọng thông tin về công tác phát 

triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm; công tác thu ngân sách; tình hình giải ngân 

vốn; đánh giá công tác chỉ đạo, lãnh đạo tháo gỡ một số vướng mắc về phát triển 

kinh tế - xã hội nhưng chưa đạt kết quả cao; các hạn chế về công tác trồng, bảo vệ 

rừng; xóa đói giảm nghèo; công tác chỉ đạo tập trung phấn đấu thực hiện tốt các 

chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác ổn định 

dân di cư tự do tại thị xã Gia Nghĩa....  

Báo chí cũng đưa tin đậm nét về  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, tại Bon 

Cây Xoài, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa. 

Báo, đài cũng tiếp tục tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn 

kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tuyên truyền công tác thông tin đối 
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ngoại và phân giới cắm mốc của tỉnh được thực hiện theo định hướng; Báo chí 

thông tin về diễn biến, kết quả Đại hội Đại biểu người Công giáo tỉnh Đắk Nông 

lần thứ III và Đại hội Hội cựu Chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Báo Đắk Nông Onlie mở mới Chuyên mục APEC 2017, cập nhật thông tin 

thường xuyên về các hoạt động, sự kiện, nội dung hướng tới tuần lễ Cấp cao 

APEC Việt Nam năm 2017. 

Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn được quan tâm như: 26 

năm Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); 

63 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10); 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân 

Việt Nam (14/10); 87 năm Ngày truyền thống Hội thanh niên Việt Nam (15/10); 

87 năm Ngày thành lập Ban Dân vận của Đảng (15/10); 87 năm Ngày thành lập 

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10), v.v... 

Đối với thông tin Kinh tế – Xã hội: Thông tin về phát triển nông nghiệp, 

nông thôn tại các địa phương, cơ sở, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới; vụ 

mùa Đông xuân 2017 - 2018; các hoạt động tích cực của hội nông dân các cấp 

nhằm nâng cao đời sống cơ sở vật chất cho bà con nông dân; nêu gương một số 

cá nhân, đơn vị có cách làm hay trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp; những 

khởi sắc về kinh tế ở xã vùng biên giới; những tác dụng tích cực từ các công trình 

thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.  Ngoài ra, báo đài địa phương cũng thông 

tin về công tác phát triển doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư; công tác 

xây dựng đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh; công tác giải ngân vốn vay sản 

xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp, giao thông; thông tin về các giải pháp 

nhằm phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh; hoạt động đóng nộp thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.: 

Một số bài viết tiêu biểu:  Đắk Rlấp: dự án cải tạo nâng cao chất lượng giống bò 

thịt đạt kết quả cao (Đài PT-TH Đắk Nông, 02/10); nông dân Đắk Mil nâng cao 

hiệu quả kinh tế từ ghép cải tạo cây bơ (Báo Đắk Nông 18/10); Khởi sắc xã biên 

giới Thuận Hà (Báo Đắk Nông 17/10); Đắk Nông nhân rộng mô hình trồng dâu 

nuôi tằm (Đài Truyền hình Việt Nam 01/10); gần 15 ngàn hộ hưởng lợi từ các 

công trình phục vụ sản xuất (Đài PT-TH tỉnh, 02/10); xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp từ nộp thuế (Báo Đắk Nông, 13/10); phá bỏ rào cản cho kinh tế tư nhân 

phát triển (Báo Đắk Nông 16/10); Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu công 

nghiệp Tâm Thắng (Đài PT-TH Đắk Nông, 3/10)… 

Bên cạnh đó, báo chí, cũng phán ánh một số tồn tại, hạn chế trong phát 

triển kinh tế, đầu tư, ổn định đời sống xã hội mà các cấp, các ngành và một số địa 

phương cần tiếp tục có sự định hướng, đưa ra giải pháp triển khai hiệu quả hoặc 

có phương hướng khắc phục như: Doanh nghiệp Đắk Nông chưa chủ động hội 

nhập theo xu thế chung (Báo Đắk Nông 29/9;Vccidanang.com.vn 29/9);  Thị trấn 

Ea T'ling: Ô nhiễm môi trường tại các bon đồng bào dân tộc thiểu số (Bản tin 

thời sự trưa - Đài Phát thanh và Truyền hình Đăk Nông trưa 1/10); Cấp bách 

khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô (Báo Đắk Nông 29/9); Hơn 10 

năm chưa giải quyết xong một vụ tranh chấp đất (Báo Đắk Nông 3/10);  Cần giải 

pháp căn cơ, toàn diện để quản lý, bảo vệ rừng (Bản tin thời sự tối - Đài Phát 
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thanh và Truyền hình Đăk Nông tối 2/10); Đắk G'Long: 6/7 xã có tỷ lệ hộ nghèo 

trên 50% (Bản tin thời sự trưa 11/10 - Đài Phát thanh và Truyền hình Đăk 

Nông); Gần 50% xe máy kéo tại Đắk Mil chưa được đăng ký (Bản tin thời sự 

trưa - Đài Phát thanh và Truyền hình Đăk Nông trưa 3/10); Sai phạm tại Dự án 

Trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh: Dây dưa trong xử lý, khắc phục 

(Báo Đắk Nông 10/10); Cổng chào thị trấn Kiến Đức biến thành nơi rao vặt (Báo 

Đắk Nông 16/10); Xử phạt quảng cáo thuốc lá còn thiếu tính răn đe (Báo Đắk 

Nông 18/10).. 

Đối với hoạt động Phóng viên thường trú và báo chí Trung ương, địa 

phương khác trên địa bàn tỉnh, trong tháng 10/2017, lực lượng này tiếp tục có 

nhiều tin, bài, phản ánh các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn 

tỉnh như: Tuyên truyền về 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, tại Bon Cây Xoài, xã 

Đắk Nia và một số nội dung khác như: Đắk Nông đẩy mạnh phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao (Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam 10/10); Đề xuất 

đưa Công viên địa chất núi lửa Krông Nô vào danh mục khu du lịch quốc gia 

(Đại Đoàn Kết 16/10, tr4);  Đắk Nông chỉ đạo xử lý dứt điểm tranh chấp đất 

rừng tại Quảng Trực (TTXVN/Tin Tức Online 13/10); Đăk Nông: Các dự án 

giảm nghèo có hiệu quả rõ rệt (Lao Động & Xã Hội 17/10, tr11)...… 

Ngoài ra,  phóng viên thường trú và hoạt động thường xuyên trên địa bàn 

tỉnh cũng có nhiều bài viết có tính phát hiện, đưa ra các kiến nghị ngành chức 

năng của tỉnh quan tâm giải quyết nhằm chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết 

các nhu cầu, vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn, như: Đắk Nông: Bón 

phân… quá chất lượng, nông dân nhận trái đắng (Dân Trí 30/9); Học sinh phải 

đóng gần nửa triệu đồng xây dựng... nông thôn mới (Dân Trí 3/10); Đắk Nông: 

Bến hiện đại ế chỏng, xe dù, bến cóc nhộn nhịp (Giao Thông 9/10, tr4); Doanh 

nghiệp chây ỳ đền bù rừng bị mất (Tiền Phong 7/10, tr14); Giao giữ rừng lại làm 

mất rừng (Người Lao Động Online 15/10)...    

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, 

XUẤT BẢN 

1. Công tác tham mưu văn bản, tổ chức thực hiện; định hướng tuyên 

truyền.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo Sơ kết kết quả triển khai thực 

hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 

2013-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết số 16-NQ/TW (Khóa X) về “công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước 

yêu cầu mới” 
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Làm việc với Đoàn kiểm tra Cục Báo chị - Bộ TTTT về hoạt động của văn 

phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông. 

Thông báo rộng rãi về Thẻ nhà báo của bà Võ Thị Lệ Thủy không còn giá 

trị sử dụng. 

Công tác hướng dẫn tuyên truyền: Tham mưu ban hành 3 văn bản hướng 

dẫn tuyên truyền tuần và 4 văn bản hướng dẫn tuyên truyền chuyên đề. Cụ thể 

tuyền truyền các nội dung chủ yếu: Tuyên truyền tăng cường các giải pháp quản 

lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền các Nghị quyết hội nghị BCH 

Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII); Tuyền truyền kỷ niệm 100 năm Cách 

mạng Tháng Mười Nga; Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống tham 

nhũng; Tuyên truyền các hoạt động Tết Trung thu 2017; Tuyền truyền hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017; Tuyền truyền việc 

triển khai Đề án “Sưu tầm tài liệu quý, hiếm; các tài liệu liên quan đến quá trình 

hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Nông” giai đoạn 2017-2021; hướng dẫn 

tuyên truyền 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; triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông; Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017; Tuyên 

truyền xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ; phong trào 

thi đua "Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" 

giai đoạn 2016 – 2020; Tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

 Đề nghị các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh, 

Đài truyền thanh truyền hình các huyện, thị xã phổ biến, tuyên truyền Bộ luật 

Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông 

tin đại chúng 

Đề nghị các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh 

đặt banner 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 

Đề nghị các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh, 

Đài truyền thanh truyền hình các huyện, thị xã hưởng ứng viết, sáng tác tác phẩm 

báo chí gửi tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm 

vàng). 

 Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, cổng, trang thông tin điện tử 

của các cơ quan, đơn vị của tỉnh đặt banner tuyên truyền Lễ hội Oóc Om Bóc – 

Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

2.  Công tác phản hồi thông tin báo chí 

a) Những nội dung đề nghị phản hồi 
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Trong tháng 10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông có 5 công văn đề nghị 

UBND các huyện, thị xã phản hồi thông tin báo chí phản ánh. Cụ thể: UBND 

huyện Cư Jút (bài báo “Đắk Nông: Học sinh phải đóng gần nửa triệu đồng xây 

dựng... nông thôn mới” và  bài báo “Thị trấn Ea T'ling: Ô nhiễm môi trường tại 

các bon đồng bào dân tộc thiểu số”); UBND huyện Đắk Song ( bài báo “Đăk 

Nông: Xây dựng nhà lấn chiếm đất rừng, chính quyền trả lời không biết”); 

UBND thị xã Gia Nghĩa (bài báo “Hơn 10 năm chưa giải quyết xong một vụ 

tranh chấp đất”) và kiểm tra, phản hồi thông tin báo chí phản ánh những vẫn đề 

xung quanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị 

Liên, tổ dân phố 1, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa. 

b) Các nội dung, vấn đề được phản hồi 

Trên cơ sở thông tin báo chí tổng hợp tại Bản tin Điểm báo (hàng ngày, 

hàng tuần) và đề nghị của Sở Thông tin và Truyền, một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã có văn bản xác minh, phản hồi thông tin báo chí, cụ thể: 

 - Ngày 13/10/2017, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa có Công 

văn số 377/BC –PGD&ĐT về xác minh thông tin bài báo “Đừng lợi dụng xã hội 

hóa giáo dục” đăng trên Báo Đắk Nông số 189(2608), ngày 20/9/2017. Qua thông 

tin bài báo, Phòng GD&ĐT thị xã đã cử cán bộ lãnh đạo phòng đi xác minh 

thông tin. Tuy nhiên, tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung không có người nào 

tên Vương Thị Anh như báo đã nêu mà chỉ có chị là Vương Thị Ánh ở tại tổ dân 

phố 1, phường Nghĩa Trung. Chị Ánh có một người con đang học lớp 7, trường 

THCS Nguyễn Tất Thành. Ngày 1/10/2017, nhà trường mới tổ chức họp phụ 

huynh học sinh để thông báo tình hình học tập của học sinh và tham khảo ý kiến 

phụ huynh học sinh về các khoản đóng góp năm học 2017 – 2018. Trong cuộc 

họp phụ huynh, bản thân chị cũng như các phụ hunh khác đều thống nhất các 

khoản đóng góp theo quy định, các khoản thỏa thuận và Kế hoạch huy động xã 

hội hóa giáo dục của nhà trường. Hơn nữa, chị Vương Thị Ánh khẳng định không 

cung cấp thông tin gì cho báo chí. 

Sau khi thông tin bài báo “Đừng lợi dụng xã hội hóa giáo dục” đăng trên 

Báo Đắk Nông số 189(2608), ngày 20/9/2017” được đăng tải thu hút hơn 4.930 

lượt người đọc. Thông tin trong bài báo là không chính xác và thiếu cơ sở, gây 

ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và tâm lý đối với phụ huynh, học sinh, 

đồng thời ảnh hưởng đến chủ trương thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trên 

địa bàn và uy tín của ngành Giáo dục. Vì vậy, phòng GD&ĐT thị xã đề nghị Báo 

Đắk Nông phản ánh đúng thực tế để địa phương có biện pháp chấn chỉnh, báo cần 

đăng thông tin đính chính để tránh dư luận không tốt cho ngành Giáo dục. 

- Ngày 20/10/2017, UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút có công văn số 

122/UBND – VP phản hồi thông tin báo chí phản ánh việc UBND xã Nam Dong 

ra thông báo thu tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới trong các trường học và 

cho rằng khoản thu này không hợp lý. Sau khi tiếp thu và ghi nhận các thông tin 

do báo chí phản ánh, UBND xã Nam Dong phản hồi như sau: Năm 2017, xã phấn 

đấu xây dựng 5 trường đạt chuẩn, với tổng kinh phí đầu tư, sữa chữa trên 53,43 tỷ 
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đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 50,31 tỷ đồng, vận động nhân dân 

đóng góp 3,12 tỷ đồng. UBND xã đã xây dựng phương án huy động, lấy ý kiến 

toàn thể nhân dân, các hộ dân trên địa bàn (trên 71,5% hộ dân đồng thuận) theo 

đúng quy chế dân chủ ở cơ sở với tinh thần tự nguyện; đồng thời lấy ý kiến Ban 

giám hiệu các trường học để phối hợp vận động phụ huynh học sinh tham gia 

đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học với mức đóng góp 400 ngàn 

đồng/học sinh (phân kỳ trong 3 năm 2017, 2018, 2019). 

Vừa qua, một số báo, đài đưa tin việc xã Nam Dong thực hiện đóng góp 

của học sinh trong xây dựng nông thôn mới theo phản ánh của một số người dân 

là chưa bám sát bản chất của vấn đề và thực tế triển khai thực hiện tại địa 

phương, tạo dư luận không tốt, gây tâm lý phân vân, dựa dẫm, ỷ lại vào nhà 

nước, trong khi tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trong Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, HĐND tỉnh Đắk Nông 

ban hành NQ số 28/2015/NQ – HĐND, ngày 10/12/2015  quy định về mức hỗ trợ 

từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 

2013 – 2020 thì bên cạnh nguồn vốn ngân sách hỗ trợ thì vốn huy động đóng góp 

của cộng đồng dân cư là 10%.  

UBND xã Nam Dong đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên 

truyền sâu rộng, thường xuyên về chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là 

ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân với vai trò “người dân là chủ thể” để 

tạo sự đồng thuận, sự tham gia tích cực của người dân với nhà nước trong quá 

trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

- Ngày 24/10/2017, UBND thị xã Gia Nghĩa có Báo cáo số 428/BC – 

UBND về phản hồi thông tin bài báo “Hơn 10 năm chưa giải quyết xong một vụ 

việc tranh chấp đất” đăng trên Báo Đắk Nông ngày 3/10. Sau khi kiểm tra, xác 

minh, UBND thị xã Gia Nghĩa phản hồi như sau: Việc giải quyết đơn kiến nghị 

của bà Trần Thị Thủy, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa. Nội 

dung đơn: Việc gia đình bà còn đất sau khi thu hồi thực hiện Dự án tái định cư 

Đắk Nia nhưng không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần còn lại cho 

mà mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trần Hữu Luận. 

Sau khi nhận đơn kiến nghị của bà Trần Thị Thủy, UBND thị xã Gia Nghĩa đã 

chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa tham mưu xử lý, giải 

quyết và trả lời bà Trần Thị Thủy tại Công văn số 87/CV – TNMT, ngày 

12/6/2017 của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa và Công văn số 

1141/UBND – TNMT, ngày 12/7/2017 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc trả 

lời đơn kiến nghị của bà Trần Thị Thủy.  

Ngày 10/10/2017, UBND thị xã Gia Nghĩa tiếp tục nhận đơn khiếu nại của 

bà Trần Thị Thủy về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần 

Hữu Luận trên phần đất của gia đình bà, tại tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung, 

thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Việc tranh chấp đất đai nêu trên đã được 

UBND phường Nghĩa Trung đã tiến hành tổ chức hòa giải việc tranh chấp đất đai 
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giữa hộ bà  Trần Thị Thủy với ông Trần Hữu Luận, nhưng kết quả giải quyết 

không thành, do đó UBND phường Nghĩa Trung hướng dẫn bà Trần Thị Thủy 

nộp đơn đến tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa để giải quyết. Tuy nhiên, bà Trần 

Thị Thủy vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến UBND thị xã Gia Nghĩa đề nghị giải 

quyết, nhưng hiện nay thửa đất tranh chấp trên đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 203, Luật Đất đai năm 2013 quy định: Tranh 

chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND cấp xã mà không  thành thì được giải 

quyết như sau: “Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có 

một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài 

sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết”, vì vậy UBND thị xã đã 

hướng dẫn bà Trần Thị Thủy nộp đơn về tranh chấp đất đai vụ việc trên đến Tòa 

án nhân dân thị xã Gia Nghĩa giải quyết theo quy định. 

Từ thời điểm trước tháng 5/2017, UBND thị xã Gia Nghĩa không nhận 

được đơn kiến nghị, khiếu nại của bà Trần Thị Thủy về việc tranh chấp đất đai 

thửa đấy nêu trên. Do đó, báo Đắk Nông ngày 3/10/2017, phản ánh “Hơn 10 năm 

chưa giải quyết xong một vụ việc tranh chấp đất” giữa bà Trần Thị Thủy và ông 

Trần Hữu Luận kéo dài từ năm 2006 đến nay là không đúng với thực tế. 

- Ngày 24/10/2017, UBND huyện Cư Jút có Công văn số 2732/CV – 

UBND về phản hồi thông tin bài báo: “Thị trấn Ea Tling: Ô nhiễm môi trường tại 

các bon đồng bào dân tộc thiểu số”, phát sóng trong Bản tin thời sự của Đài Phát 

thanh – Truyền hình Đắk Nông ngày 1/10/2017. UBND huyện Cư Jút phản hồi 

như sau: UBND huyện Cư Jút hoan nghênh và ghi nhận những phản ánh của Đài 

PT – TH tỉnh Đắk Nông về tình hình ô nhiễm môi trường tại các Bon đồng bào 

DTTS tại chỗ ở thị trấn Ea Tling. Về các nội dung các hộ dân tại các Bon đồng 

bào DTTS tại chỗ không có nhà tiêu hợp vệ sinh; tình trạng chăn nuôi gia súc, gia 

cầm tại các Bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Hiện trên địa bàn thị trấn có 3 

bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ với tổng cộng 89 hộ, do tập quán sinh sống 

và đều thuộc đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo nên không có khả năng xây dựng 

nhà tiêu hợp vệ sinh; về chăn nuôi, các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ yếu nhỏ 

lẻ, phục vụ đời sống của các hộ. Theo đó, thực hiện Quyết định số 1518/QĐ – 

UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt mức độ hỗ 

trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình thuộc Chương trình mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng 

thế giới gia đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, UBND huyện đã ban 

hành công văn số 2561/UBND – TH ngày 3/10/2017 giao Ban quản lý các dự án 

rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu 

hợp vệ sinh trên địa bàn huyện để tổng hợp báo cáo về cơ quan điều phối Chương 

trình cấp nước tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị 

trấn Ea Tling triển khai tuyên truyền, vận động bà con xây dựng nhà vệ sinh tự 

hủy nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Đối với 

nội dung quản lý rác thải sinh hoạt tại các Bon đồng bào DTTS tại chỗ thì thời 

gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 
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Hợp tác xã Môi trường Quyết thắng, UBND thị trấn Ea Tling tiến hành lắp đặt 

các thùng chứa rác cố định có thể tích lớn, bố trí tại các vị trí thích hợp để thuận 

tiện cho việc thu gom rác thải sinh hoạt tại các bon đồng bào DTTS tại chỗ, đồng 

thời tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. 

3. Đối với lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, trang thông tin điện tử 

 Cấp 4 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh: Văn kiện Đại hội đại 

biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II,  

nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho Đoàn Khôí doanh nghiệp tỉnh; Lịch sử Đảng bộ và 

nhân dân huyện Krông Nô (1996 - 2015) của Huyện ủy Krông Nô; Thông tin 

công tác mặt trận số 29 của UBMTTQ tỉnh; Kỷ yếu 40 năm thành lập trường 

THPT Chu Văn An của trường THPT Chu Văn An.  

Đồng ý cho Bản tin ANTT – Đảm bảo TT.ATGT thay người chịu trách 

nhiệm xuất bản. 

 Cấp mới 22 giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng 

cho các trường học trên địa bàn huyện Cư Jút.  

III. HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11/2017 

1. Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016, 

của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn số 32 – HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo 

Trung ương. 

2. Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi 

mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở 

thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa” theo Hướng dẫn số 37 – HD/BTGTW, ngày 2/8/2017 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương. 

3. Tuyên truyền Chỉ thị 31/CT –TTg của Thủ tưởng Chính phủ về việc 

tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại; tiếp tục tích cực tuyên 

truyền công tác phòng, chống bệnh dại; tiếp tục tích cực tuyên truyền công tác 

phòng, chống dịch sốt xuất huyết; vận động người dân chủ động áp dụng các biện 

pháp diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh sạch sẽ nơi ở để hạnh chế nguồn lây lan của 

dịch bệnh. 

4. Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng như: 100 năm Cách mạng 

tháng Mười Nga (07/11); Ngày Pháp luật Việt Nam; 87 năm Ngày thành lập Mặt 

trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017); 35 năm Ngày nhà 

giáo Việt Nam (20/11); 71 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22/12/1946 

- 22/12/2017) và 72 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh 

Đắk Nông (27/10/1945 - 27/10/2017). 

5. Tuyên truyền năm APEC Việt Nam năm 2017(theo Hướng dẫn số 44-

HD/BTGTU ngày 12/9/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 
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6. 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).  

7. 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). 

8. 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). 

9. 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) 

Trên đây là báo cáo công tác QLNN về báo chí – xuất bản tháng 10/2017 

và một số nội dung thông tin tuyên truyền tháng 11/2017 của Sở Thông tin và 

Truyền thông.  

 

Nơi nhận:                                                                                          

- Bộ TTTT (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c);   

- BTG Tỉnh ủy;  

- Cơ quan đại diện Bộ TTTT tại Đà Nẵng; 

- Cục Báo chí; 

- Cục PT,TH&TTĐT; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh;                                                

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Đài TTTH các huyện, thị xã; 

- Các bản tin, cổng/trang TTĐT;  

- Cơ quan, phóng viên thường trú; 

- Ban Giám đốc;                                                           

- Lưu VT, BCXB.                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Châu Ngọc Ba 
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