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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:   209    /STTTT-TTBCXB 
V/v nội dung tuyên truyền tuần 01 tháng 4/2018 

              Đắk Nông, ngày 30   tháng 3 năm 2018 

 

        Kính gửi: 

                                              - Báo Đắk Nông;  

                                              - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;  

                                              - 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 4 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 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán 

người năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (theo Kế hoạch số 09/KH-BCĐ 

ngày 19/3/2018 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 

THPTTDBVANTQ tỉnh Đăk Nông) 

Thông tin, tuyên truyền việc triển khai các quy định của pháp luật về công 

tác phòng, chống tội phạm mua bán người, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận 

thức và hành động trong công tác phòng, chống mua bán người.  

Thông tin về những giải pháp, biện pháp phòng ngừa mua bán người, làm 

giảm nguy cơ bị mua bán, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ cao; ngăn chặn, 

kiềm chế sự gia tăng của tội phạm mua bán người; về công tác tiếp nhận, bảo vệ, 

hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về, tạo điều kiện để nạn nhân hòa nhập 

với cuộc sống; vận động toàn dân tham gia và động viên, khen thưởng kịp thời 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán 

người.  

2. Tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2018 (theo Kế hoạch số 

86/KH-UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về Năm An toàn giao 

thông 2018; Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về Tổ 

chức hoạt động ra quân hưởng ứng Năm an toàn giao thông năm 2018). 

Tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2018 theo chủ đề trọng tâm là xây 

dựng “An toàn giao thông trẻ em”. Trong đó, tuyên truyền Kế hoạch hành động 

về nâng cao hiệu quả thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 

xe gắn máy, xe đạp điện lấy trọng tâm là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; kế hoạch 

phối hợp tuyên truyền về các giải pháp thực hiện chủ đề Năm An toàn giao 

thông 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu "Tính mạng con 

người là trên hết". 
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Tuyên truyền theo chuyên đề: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, 

chống uống rượu bia đối với lái xe; tuân thủ quy định tốc độ; đội mũ bảo hiểm; 

hành lang an toàn giao thông đường bộ; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện 

thủy chở khách. 

Tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông, 

cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với toàn xã hội, từ 

đó nâng cao trách nhiệm, ý thức của người tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn 

giao thông. 

Tuyên truyền các thông điệp về An toàn giao thông, từ đó nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật ATGT; phổ biến pháp luật trật tự ATGT, văn hóa giao 

thông. 

3. Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (theo Kế hoạch số 

87/KH-UBND ngày 6/3/2018 của UBND tỉnh về Thực hiện các nhiệm vụ ứng 

phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018). 

Tuyên truyền các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

về công tác xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn trên địa bàn tỉnh; thông tin về hoạt động của các lực lượng làm nhiệm 

vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tập trung nâng cao chất lượng 

công tác huấn luyện làm chủ trang thiết bị; hoạt động luyện tập, diễn tập theo 

phương án, kế hoạch nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng ứng phó các tình 

huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

4. Tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Công văn số 974/UBND-

KSTT ngày 6/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

Báo chí, truyền thông tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng 

dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng 

dịch vụ. 

 5. Tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến 

trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (theo Kế hoạch 

số 65/KH-UBND ngày 12/2/2018 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án 

tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội 

dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra 

tấn). 

Các cơ quan báo chí, truyền thông lựa chọn các nội dung sau đây để đẩy 

mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân:  

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các 

văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; 

- Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, bao gồm: 
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+ Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy 

định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các 

quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; 

+ Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự liên quan 

đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật dân sự, Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt 

hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn; 

+ Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, 

tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát 

nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các 

quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm 

tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra 

tấn; 

+ Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực 

gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của 

Công ước chống tra tấn; 

+ Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban 

hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn; 

- Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ 

nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình 

tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan; 

- Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối 

với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người. 

6. Tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia 

cầm (theo Công văn số 775/UBND-NN ngày 12/2/2018 về việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm). 

Báo, đài và các cơ quan truyền thông phối hợp chặt chẽ với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức đoàn thể 

tại các khu vực biên giới tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, 

các dấu hiệu nhận biết gia cầm nghi mắc bệnh cúm và các biện pháp phòng 

chống có hiệu quả, nhất là tuyên truyền để nhân dân giám sát phát hiện, đấu 

tranh, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm, 

sản phẩm gia cầm nhập lậu vào trong nước tiêu thụ.  

Vận động người chăn nuôi chỉ mua gia cầm giống từ các cơ sở có uy tín 

trong nước, có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch thú y; tuyên truyền cho 

người tiêu dùng chỉ mua gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã 

được kiểm soát thú y để sử dụng làm thực phẩm. Không ăn tiết canh gia cầm và 

chỉ sử dụng gia cầm đã qua chế biến.  

 7. Tuyên truyền việc bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản 
(theo Kế hoạch thực hiện Quyết định 188/QĐ-TTg ngày 13/2/2012 và Chỉ thị số 

19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk 
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Nông giai đoạn 2018-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-

UBND ngày 5/2/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

 Tuyên truyền việc bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản là nhằm 

phục hồi nguồn lợi thủy sản, các loài có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học, 

đặc biệt là các loài thủy sản bản địa quý hiếm; gắn với quản lý có hiệu quả các 

hoạt động khai thác thủy sản nhằm phát triển ngành khai thác thủy sản bền 

vững, đa dạng sinh học của tài nguyên sinh vật. 

 Phục hồi nguồn lợi thủy sản tại các sông, suối, hồ chứa và các vùng đất 

ngập nước như điều chỉnh cường lực khai thác và cải thiện môi trường sống của 

các loài thủy sản bằng các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, thực hiện nghiêm 

quy định của pháp luật, kết hợp với kế hoạch thả bổ sung con giống nhân tạo hàng 

năm, nhằm tăng cường khả năng tái tạo, phục hồi mật độ các giống loài thủy sản đã 

bị khai thác quá mức.  

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về tầm quan trọng, khả năng tái 

tạo có điều kiện các nguồn tài nguyên thiên nhiên, xác định rõ vai trò, trách 

nhiệm của toàn dân, nhất là ngư dân trong việc tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản. 

 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. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Châu Ngọc Ba 
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