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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: 839  /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 02, tháng 11/2017 

 

              Đắk Nông, ngày 14   tháng 11 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, từ tuần 02 - tháng 11 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 Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2017 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017 (theo Kế hoạch số 150/KH-

BCĐ và công văn số 1811/BCĐ-AIDS ngày 01/11/2017 của Ban chỉ đạo PCTP, 

TNXH và THPTTDBVANTQ) 

Hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 đến năm 2020 của Liên Hợp quốc 

(90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người 

chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người 

nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi 

rút ở mức thấp), Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn 

ma túy, mại dâm phát động trong cả nước Tháng Hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2017 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017 với chủ đề “Xét 

nghiệm HIV sớm – Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tổ chức các hoạt động 

truyền thông, vận động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS, trong đó, chú trọng vào các 

nội dung sau: Lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ với 

nhóm có hành vi nguy cơ cao; các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV: Lợi ích 

của dự phòng sớm lây nhiễm HIV, sử dụng bơm kim tiêm sạch, bao cao su, điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone;  dự phòng lây truyền HIV 

từ mẹ sang con; quảng bá các dịch vụ điều trị ARV tại địa phương v.v...; Bảo 

hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS... nhằm nâng cao nhận thức của các tầng 

lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ 

cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người về dự 

phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS nói chung và lợi ích của xét nghiệm HIV 

sớm nói riêng. 
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Thời gian tuyên truyền: Tương ứng với Tháng Hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2017 - từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017. 

2. Tuyên truyền hỗ trợ công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động 

săn bắt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã trái pháp luật tại khu vực 

hang động núi lửa huyện Krông Nô (theo công văn số 6088/UBND-NN ngày 

1/11/2017 của UBND tỉnh) 

Để tăng cường bảo vệ di sản địa chất tại khu vực hang động núi lửa Krông 

Nô; đồng thời, hạn chế các hành vi gây ảnh hưởng đến di sản địa chất và môi 

trường của hệ thống hang động núi lửa, tránh vi phạm tiêu chí xây dựng hồ sơ 

Công viên địa chất toàn cầu do UNESCO quy định, vừa qua, UBND tỉnh đã có 

văn bản số 6088/UBND-NN ngày 1/11/2017 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành; 

UBND các huyện: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và thị xã 

Gia Nghĩa thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển 

rừng cũng như Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý buôn bán, sử dụng 

động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý 

nghiêm, đúng pháp luật các hành vi vi phạm về quản lý động vật hoang dã và 

hoạt động gây nuôi động vật hoang dã.  

Do đó, đề nghị các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp 

nhân dân các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của nhà nước 

về bảo vệ động vật hoang dã; tăng cường đưa tin những tấm gương điển hình về 

quản lý động vật hoang dã; đăng tin lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm quy 

định của nhà nước về quản lý động vật hoang dã, góp phần tăng cường bảo vệ di 

sản địa chất tại khu vực hang động núi lửa Krông Nô; đồng thời, hạn chế các 

hành vi gây ảnh hưởng đến di sản địa chất và môi trường của hệ thống hang 

động núi lửa, tránh vi phạm tiêu chí xây dựng hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu 

do UNESCO quy định. 

3. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm, long 

móng trên gia súc (theo công văn số 6086/UBND-NN ngày 1/11/2017 của 

UBND tỉnh) 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay thời tiết đang 

chuyển mùa và hiện chưa có vắc xin phòng chống bệnh lở mồm long móng 

(LMLM) trên gia súc, trong khi số gia súc được tiêm phòng đợt 2/2016 đã hết 

thời hạn miễn dịch, nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh LMLM trên địa bàn tỉnh 

rất cao.  

Để góp phần chủ động phòng, chống bệnh LMLM phát sinh trên địa bàn 

tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

sâu rộng trong nhân dân về kiến thức pháp luật và các biện pháp kỹ thuật trong 

phòng, chống dịch bệnh LMLM về quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong việc chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, chủ động tiêm 



 3 

phòng vắc xin LMLM nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, 

hạn chế thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi 

4. Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa 

mưa, bão, lũ (theo công văn số 6234/UBND-KGVX ngày 6/11/2017 của 

UBND tỉnh) 

Để góp phần tuyên truyền, bảo đảm an toàn, tính mạng cho trẻ em trong 

mùa mưa, bão, lũ, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục thông tin, 

tuyên truyền nội dung và việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 

14/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống tai nạn đuối 

nước trẻ em; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Đắk 

Nông giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 02/6/2016). 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, cảnh báo về các nguy cơ gây tử 

vong do đuối nước ở trẻ em, đặc biệt trong thời điểm mưa, bão, lũ. 

5. Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân 

tử vong do tai nạn giao thông” (Theo Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 

6/11/2017 của UBND tỉnh) 

Hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai 

đoạn 2011-2020” theo Nghị Quyết A/64/L.44 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, 

Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm nay 

được phát động và tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh với thông điệp “Tưởng nhớ 

người đi - Vì người ở lại”. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền hưởng 

ứng, trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự 

kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương, mất 

mát do tai nạn giao thông; những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã 

hội. Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, 

nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao 

thông đối với toàn xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp 

luật của người tham gia giao thông. Tuyên truyền các thông điệp về An toàn 

giao thông từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông. 

Khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Tính mạng con người là trên hết; 

+ Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại. 

+ Phải đi đúng phần đường, làn đường; 

+ Phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính; 

+ Phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình; 

+ Không điều khiển xe sau khi uống rượu, bia; 

+ Không phóng nhanh, vượt ẩu, rẽ bất ngờ; 

+ Không chở quá số người quy định. 

Thời gian thực hiện tuyên truyền: Từ ngày 20/10 - 19/11/2017. 
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6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về 

vị trí, vai trò của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước 

 Ngày 8/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1793/QĐ-

UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh 

Đắk Nông. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo, điều phối hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. 

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

động truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 

thức về vị trí, vai trò của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam “No ấm, tiến bộ, hạnh 

phúc và văn minh”; hỗ trợ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp 

của các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong triển khai công tác gia đình trên 

địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, giúp giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của 

gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và 

sự nghiệp đổi mới của đất nước; tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình và các văn bản liên quan về công tác gia đình, phát hiện nêu gương 

kịp thời các mô hình tích cực trong công tác gia đình, công tác phòng, chống bạo 

lực gia đình và phê phán các hành vi bạo lực gia đình. 

Riêng Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Nông, thực hiện xây dựng các chuyên 

trang, chuyên mục về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm 

phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nêu gương các cá nhân và 

tập thể tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thông tin 

kịp thời, chính xác các chủ trưong, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về 

công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. 

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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