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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: 915 /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 1, tháng 12/2017 

 

              Đắk Nông, ngày 06   tháng 12 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 01 - tháng 12 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 Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (theo Kế hoạch số 

596/KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh) 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc 

hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 596/KH – UBND ngày 2/11/2017 về triển khai thực hiện Luật Quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  

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

biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trên các phương tiện thông tin 

đại chúng đến cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với 

nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận 

thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công 

tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

2. Tuyên truyền thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ nghèo 

đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo quy định 

tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh (theo 

công văn số 6164/UBND- KGVX ngày 2/11/2017 của UBND tỉnh và Công văn 

số 4088/UBND – KGVX  ngày 2/8/2017 của UBND tỉnh). 

Ngày 22/12/2016 HĐND tỉnh  ban hành Nghị quyết số 56/2016/NQ-

HĐND về  thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ nghèo đồng bào dân 

tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đây là một trong những chính 

sách mang tính đặc thù riêng của tỉnh, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nói 

riêng.  
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Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

tăng cường đưa tin, tuyên truyền các chương trình, chính sách dân tộc nói 

chung, trong đó, có chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các hộ gia đình đồng bào 

dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh.  

3. Tuyên truyền công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác, 

kinh doanh cát, sỏi (theo công văn số 6391/UBND-NN ngày 13/11/2017 của 

UBND tỉnh). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa 

Bình tại Công văn số 11710/VPCP-CN ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch về tăng cường 

công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, 

kinh doanh cát, sỏi, trên sông, cửa biển; Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 

25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ 

tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải 

pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài 

nguyên cát, sỏi. 

Để thực hiện tốt việc tuyên truyền công tác quản lý nhà nước trong hoạt 

động khai thác, kinh doanh cát, sỏi, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 

quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân 

về pháp luật  bảo vệ khoáng sản; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, 

cộng đồng dân cư trong việc tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, 

kinh doanh cát sỏi trái phép, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng 

trong công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động 

thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc không khai thác, vận chuyển 

cát, sỏi trái phép, kinh doanh cát, sỏi không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm 

bảo điều kiện kinh doanh. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về 

tình hình khắc phục hậu quả thiên tai (theo công văn số 661/ TTCS -TTTQ 

ngày 18/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

Thực hiện Công văn số 4092/BTTTT – CVT ngày 9/11/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình 

thiên tai và hoạt động khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng 

cường thời lượng đưa tin, phát sóng tuyên truyền kịp thời, đầy đủ và chính xác 

về công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả của bão, lũ. 

Tập trung tuyên truyền các biện pháp mà Chính phủ và các Bộ, ngành đã 

triển khai nhằm hỗ trợ Nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ. 

Thông tin, tuyên truyền về tình hình khôi phục sản xuất, nuôi trồng thủy 

sản, cây ngắn ngày, công công nghiệp, cây lâu năm… 

Tuyên truyền về công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, xử lý 

nguồn nước sinh hoạt, công tác tiêu độc, khử trùng tại địa phương. 
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Tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt và công tác triển khai 

thực tế của địa phương nhằm ổn định đời sống Nhân dân tại vùng chịu ảnh 

hưởng của bão, mưa lũ. 

Đưa tin về công tác thăm hỏi, ủng hộ, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi 

bão, mưa lũ của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa 

phương, các tổ chức, cá nhân. 

Thông tin, tuyên truyền về kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, cung 

cấp kịp thời các nguồn dự trữ quốc gia để khẩn trương ổn định đời sống nhân 

dân, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm 

phát năm 2017 của Chính phủ.  

5. Tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Hành chính công và 

triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh (Theo Công văn số 

949/VPUBND - TTĐT ngày 15/11/2017 của Văn phòng UBND tỉnh) 

Triển khai Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND 

tỉnh về phê duyệt đề án tổ chức và hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Đắk Nông (giai đoạn 2). Theo đó, đến ngày 05/12/2017, chính thức vận hành 

giai đoạn 2, tiếp nhận và trả kết quả tại đầu mối là Trung tâm Hành chính công 

đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, 

thông qua phương thức trực tiếp, dịch vụ bưu chính hoặc qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. 

Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 

các tổ chức, công dân về hoạt động của Trung tâm Hành chính công, về triển 

khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan 

báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh. 

6. Tuyên truyền công tác quản lý hoạt động đối với xe máy kéo nhỏ 

trên địa bàn tỉnh (Theo Công văn số 6578/UBND – CNXD ngày 21/11/2017 

của Văn phòng UBND tỉnh) 

Với đặc thù địa hình đồi núi phức tạp, việc sử dụng xe máy kéo nhỏ, xe máy 

kéo phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mặc dù những 

năm qua, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm kiềm chế tai nạn 

giao thông liên quan đến loại phương tiện trên, tuy nhiên, thời gian gần đây, số vụ 

tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến các phương tiện này vẫn xảy 

ra khiến nhiều người tử vong. Để kiềm chế tai nạn giao thông cũng như tăng cường 

các biện pháp quản lý đối với phương tiện này,  Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các cơ quan báo chí, cơ quan hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân trong việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về giao thông đường bộ đối với xe máy kéo nhỏ trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông. 
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7. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 

Mậu Thân 1968 (Theo Hướng dẫn số 605-HD/BTGTU ngày 28/11/2017 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông). 

Ngày 28/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 605-

HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân Mậu Thân 1968. Mục đích của việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng 

tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự 

lực, tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ 

niệm, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng 

toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân 

dân chính quy, tinh nhuệ, vững bước hiện đại; 

Để thực hiện tốt việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan 

báo chí, cơ quan hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, Tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng 

xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân 

và dân ta. 

 Tuyên truyền về thắng lợi và sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, nhất là 

các lực lượng cách mạng miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 

Mậu Thân 1968; đồng thời cũng chỉ ra sự thất bại cả về quân sự, chính trị của Mỹ, 

ngụy trên chiến trường miền Nam xuân Mậu Thân 1968; qua đó, bác bỏ mạnh mẽ, 

xác đáng những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 

 Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; phân tích, làm rõ các bài học kinh nghiệm; từ đó 

khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công vào thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

 Đưa tin, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng 

tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 

gắn với tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các 

cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các 

huyện, thị xã tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc 
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Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và phim tài liệu từ Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi.  

Thời gian tuyên truyền: Từ tháng 12 năm 2017 đến hết Qúy I năm 2018. 

8. Tuyên truyền Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương - Cúp Ống 

nhựa Hoa Sen – năm 2017  (các chặng đua diễn ra trên địa bàn tỉnh) (Theo 

Thông báo số 133/TB – UBND ngày 1/12/2017 của UBND Đắk Nông). 

Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương - cúp Ống Nhựa Hoa Sen 2017 do 

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (BTV), Sở Văn hóa Thể thao tỉnh 

Bình Dương phối hợp với Liên đoàn xe đạp – mô tô Thể thao Việt Nam tổ chức, 

diễn ra từ 3/12 đến 12/12 với 9 chặng đua, thu hút hơn 60 tay đua đến từ 9 đội đua 

mạnh tranh tài. Tổng lộ trình gần 1.100km đi qua các tỉnh Bình Thuận, Ninh 

Thuận, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông, Bình Phước và Bình 

Dương.  

Giải đua mang thông điệp “Vòng quay kết nối”, bên cạnh những chặng đua 

hấp dẫn của giải, Ban tổ chức cuộc đua cùng nhà tài trợ Tập đoàn Hoa Sen còn tổ 

chức những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như: tặng 900 phần quà cho các gia 

đình khó khăn và 90 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học vượt khó ở những địa 

phương đoàn đua đi qua. 

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

động truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền trước và trong 

quá trình tổ chức Giải xe đạp để người dân biết, tham gia cổ vũ Giải xe đạp. 

Cụ thể: Chặng 7 (cự ly 130km): Ngày 10/12/2017 (Chủ nhật): đua từ thành 

phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đến thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), cụ 

thể: 

Vào lúc 08h00’ tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk): Xuất phát, 

đua chặng 7. 

Dự kiến vào lúc 10h45’ tại điểm đối diện Cục Thuế tỉnh (thị xã Gia Nghĩa): 

Đoàn đua về đích. 

Dự kiến vào lúc 11h00’ trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức Lễ 

trao giải chặng 7. 

Chặng 8 (cự ly 45km = 25 vòng x 1,8km/vòng): Ngày 11/12/2017 (thứ 

Hai), đua trên trục đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, cụ thể: 

Vào lúc 07h45’ trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức Lễ khai 

mạc chặng 8; 

Vào lúc 08h00’ trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đoàn đua xuất phát 

và đua trên trục đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa (Có sơ đồ đường đua kèm theo). 

Dự kiến vào lúc 09h00’ trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức Lễ 

trao giải chặng 8. 
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Chặng 9 (cự ly 175km): Ngày 12/12/2017 (thứ Ba), đua từ thị trấn Kiến 

Đức (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đến thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình 

Dương), cụ thể: 

 Vào lúc 06h45’ trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức Lễ khai 

mạc chặng 9, sau đó di chuyển đến trước Trung tâm thương mại Kiến Đức (huyện 

Đắk R’Lấp). 

 Vào lúc 07h30’: Đoàn đua xuất phát và đua chặng 9. 

9. Tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu xăng sinh học (Theo 

Công văn số 4339/ BTTTT – TTCS ngày 30/11/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông). 

Triển khai thực hiện Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến 

khích sử dụng nhiên liệu sinh học được ban hành tại Quyết định số 1622/QĐ – 

BTTT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 

ngày 9 tháng 11 năm 2017, Bộ Công thương có công văn số 10580/BCT – KHCN 

cung cấp thông tin cụ thể về tình hình triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ 

phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. 

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

truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học bằng các tin, bài, các ký sự, phóng 

sự chuyên đề…tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác các nội dung về 

việc sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92, E10 nói riêng và lợi 

ích, chất lượng, kỹ thuật của xăng E5 RON 92, E10. 

Nội dung tuyên truyền khai thác từ “cẩm nang xăng sinh học” và “Báo cáo 

tình hình triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học 

với nhiên liệu truyền thống” tại địa chỉ 

http://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/134807/Camnangxangsinhhoc.html.  

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 

 

http://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/134807/Camnangxangsinhhoc.html

		2017-12-06T16:56:47+0700
	Việt Nam
	Châu Ngọc Ba<bacn.stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2017-12-07T08:43:55+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




