UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 972 /STTTT-BCXB

Đắk Nông, ngày 29 tháng 12 năm 2017

V/v tuyên truyền tuần 01 tháng 01/2018

Kính gửi:
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh
- Báo Đắk Nông
- Cổng/trang TTĐT các cơ quan, đơn vị
- Đài TT-TH các huyện, thị xã
Căn cứ vào những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông
tin, tuyên truyền của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông;
Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tháng 01 năm 2018, Sở Thông
tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực
hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết
Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018 trên địa bàn
tỉnh (theo Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu
Tuất và Lễ hội xuân 2018 trên địa bàn tỉnh).
Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin tuyên truyền về
công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018; tập trung tuyên truyền các nguyên
nhân gây tai nạn giao thông trong dịp Tết để phòng tránh; các biện pháp hạn chế
tai nạn xe mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thôn, biện pháp ngăn chặn tai nạn
xe khách, tai nạn đường đèo dốc, tai nạn đắm đò, tai nạn đường ngang đường
sắt; khẩu hiệu tuyên truyền "Đã uống rượu, bia - không lái xe", "Không phóng
nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ", "Không sử dụng điện thoại khi lái xe",
"Thắt dây an toàn trên xe ô tô".
Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai những đợt cao điểm tuần
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về giao
thông đường bộ, đường thủy nội địa tới mọi tầng lớp nhân dân, tới cán bộ, hội
viên, đoàn viên để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện
các biện pháp phòng, tránh tai nạn mô tô, xe gắn máy, đò ngang; thực hiện
nghiêm đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
2. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24
tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người
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thi hành công vụ (theo Kế hoạch số 703/KH-UBND ngày 19/12/2017 của
UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24 tháng 10 năm
2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh
với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ).
Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực
thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành
công vụ nói riêng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, trung
thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng
xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về
chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và các chế tài xử lý đối với hành vi
chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn nghĩa vụ của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng
cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám
sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham
gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh
mạnh mẽ với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật
được thực thi nghiêm minh; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của
người dân và lực lượng thi hành công vụ.
3. Thông tin, tuyền truyền về phát triển du lịch trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn (theo Kế hoạch số: 685/KH-UBND ngày 14/12/2017 của UBND
tỉnh thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và
Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 07/8/2017 của Tỉnh ủy về thực
hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn).
Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền và đổi mới
công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch, tuyên truyền về các văn bản của
Trung ương và địa phương trong lĩnh vực du lịch, tuyên truyền nâng cao nhận
thức của người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của du lịch trong phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh để người dân chủ động, sẵn sàng và hưởng ứng làm du
lịch.
Tuyên truyền về vị trí, vai trò và tác động của ngành du lịch đến phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh
nghiệp và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, tài
nguyên du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
Các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng chuyên trang, chuyên mục,
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về
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du lịch. Quảng bá hình ảnh, con người Đắk Nông, bảo đảm hoạt động du lịch là
một trong những nội dung thường xuyên trong chương trình quảng bá.
4. Tuyên truyền thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối
với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm
2015 (theo Quyết định số 546/QĐ-UBND, ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Đắk
Nông phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ
đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm
2015).
Báo chí tập trung tuyên truyền vào những nội dung:
- Về mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể, thời gian, đối tượng, giải pháp thực hiện
Quyết định số 546/QĐ-UBND, ngày 11/ 4/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông phê
duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với
đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
- Những chính sách, kiến thức về bình đẳng giới, vệ sinh, môi trường,
chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, phát
triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững.
- Tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong quá
trình thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
- Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch
xuyên tạc về các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhằm chia rẽ khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.
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;
- - Giám đốc; PGĐ: C.N.Ba;
- - Trang TTĐT của Sở TTTT;
- Lưu VT, TTBCXB.
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