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              Đắk Nông, ngày  01 tháng 11  năm 2017 

   

        Kính gửi: 

                                                           - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

                                              - Cổng/trang TTĐT; Bản tin các cơ quan, đơn vị; 

         - Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã; 

                                               - Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã . 

 

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 

2017 (APEC 2017) sẽ diễn ra từ ngày 6/11/2017 đến 11/7/2017 tại thành phố Đà 

Nẵng; đây là sự kiện quan trọng nhất của năm APEC Việt Nam 2017, trọng trâm 

đối ngoại của nước ta, nhằm triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối 

ngoại đa phương.  

Thực hiện Công văn số 3847/BTTTT- CBC ngày 23/10/2017 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về triển khai công tác tuyên truyền Tuần lễ cấp cao APEC Việt 

Nam 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng, các 

Trang Thông tin điện tử, các Bản tin; Phòng Văn Hóa – Thông tin và Đài Truyền 

thanh – Truyền hình các huyện, thị xã thực hiện một số nội dung, cụ thể: 

1. Đối với các cơ quan báo chí 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Cấp cao 

APEC 2017 (gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 5/11/2017 để theo 

dõi). 

- Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, 

bình luận về các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – 

Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017). 

- Thực hiện tiếp sóng truyền hình/ truyền thanh trực tiếp một số hoạt động 

chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.  

- Cử phóng viên đưa tin, theo dõi sự kiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ 

Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017. 

2. Đối với Cổng/ các Trang thông tin điện tử; ấn phẩm bản tin, tài liệu 

không kinh doanh của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lồng ghép thông tin tuyên truyền 

theo các nội dung tại mục 4 công văn này; 



- Đặt banner, thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền trên Trang TTĐT và ấn phẩm 

xuất bản trong dịp diễn ra Lễ kỷ niệm (gửi kèm mẫu banner gợi ý) 

3. Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các 

huyện, thị xã:  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về  Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn 

Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017) qua hệ thống 

truyền thanh cơ sở, cổ động trực quan để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa 

quan trọng của việc Việt Nam đăng cai APEC 2017. 

- Chủ động xác định phương thức, nội dung tuyên truyền cho phù hợp với 

người dân trên địa bàn.  

- Đảm bảo tổ chức thực hiện việc tiếp sóng nội dung tuyên truyền có liên 

quan của Đài Trung ương và Đài PTTH tỉnh. 

4. Nội dung tuyên truyền 

Bám sát theo nội dung tuyên truyền nêu tại công văn số 3847/BTTTT-CBC 

ngày 23/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai công tác tuyên 

truyền về Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 (gửi kèm theo) 

5. Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

- Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017! 

- Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017! 

- Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai 

chung! 

6. Các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế 

Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017) Việt Nam 2017 do Bộ Ngoại 

giao cung cấp, các cơ quan báo chí có thể khai thác thông tin từ Website: 

www.apec2017.org.vn và www.apec2017.gov.vn 

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);  

-  - Bộ TTTT (b/c); 

-  - UBND tỉnh (b/c); 

-  - BTG Tỉnh uỷ (b/c); 

-  - Ban Giám đốc; 

-  - Trang TTĐT của Sở TTTT; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

                    GIÁM ĐỐC 
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