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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 483   /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 04, tháng 6/2018 

 

              Đắk Nông, ngày  27  tháng 6  năm 2018 

   

       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 TT-TH các huyện, thị xã . 

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, căn cứ vào 

những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của 

cơ quan cấp trên, từ tuần 04 - tháng 6 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 Tháng hành động phòng, chống ma túy(theo KH 

263/KH – UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh; công văn số 1765/BTTTT – 

CBC ngày 05/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông,) 

Nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc 

tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 20 - 6”, từ 

ngày 01/6 đến ngày 30/6/2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa 

ma túy”, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 

tuyên truyền về tác hại của tội phạm, tệ nạn ma túy, tuyên truyền về các mô hình 

công tác cai nghiện ma túy có hiệu quả tại cộng đồng, vận động nhân dân tích 

cực phát hiện, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng Công an tham gia đấu 

tranh phòng, chống ma túy. Tăng cường đưa tin, bài, phóng sự phản ánh các 

hoạt động phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng như 

các vụ bắt giữ tội phạm ma túy, các vụ trồng cây cần sa, những gương điển hình 

về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, những người cai nghiện ma túy 

thành công…  

Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện thị 

xã triển khai hoạt động tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, 

văn hóa vùng, miền, địa phương; tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động thể 

dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh nhằm tạo phong trào xây dựng xã, 

phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài 

truyền thanh cấp xã, trên các trạm tin, bảng tin, cụm panô cổ động của địa 

phương; các băng rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, 

sinh hoạt cộng đồng của người dân. 

(Tài liệu và các nội dung tuyên truyền có thể tham khảo trên trang tin điện 

tử www.tiengchuong.vn của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng 

chống tệ nạn ma túy, mại dâm). 

http://www.tiengchuong.vn/
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2. Tuyên truyền xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu 

khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (theo Kế hoạch số 292/KH - 

UBND  ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông) 

Nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, hội nhập quốc tế trong 

thời kỳ mới; thể hiện ý chí, quyết tâm của tỉnh Đắk Nông trong việc lấy con 

người làm trung tâm, xây dựng văn hóa ứng xử của người dân tỉnh Đắk Nông 

văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện; là điểm nhấn khác biệt nhằm thu 

hút các nguồn khách tới tham quan, du lịch, đầu tư, làm việc và sinh sống, 

góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh nói riêng và sự phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh nói chung, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 292/KH - 

UBND  ngày 18/6/2018 về Xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu 

khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

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

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thái độ ứng xử cho các 

cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động du lịch và cộng đồng địa phương tại các 

khu, điểm du lịch. Đồng thời, khuyến cáo cho người dân, du khách những 

hành vi nên và không nên khi đi du lịch nhằm tạo nếp sống văn minh, lịch sự, 

hiếu khách, thân thiện không chỉ trên địa bàn tỉnh mà tạo sự lan tỏa trong xây 

dựng hình ảnh văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện của người Việt Nam 

với cộng đồng quốc tế.  

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về ứng xử văn minh, lịch sự, 

hiếu khách và thân thiện, trong đó có tuyên truyền các gương người tốt, việc 

tốt về ứng xử văn minh, đồng thời phê phán những ứng xử chưa đúng mực 

trong hoạt động du lịch. 

Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các 

Sở, ngành, đơn vị và niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tại các 

khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tiếp nhận thông tin, xử lý 

khiếu nại và phản hồi khách du lịch về chất lượng dịch vụ, trong đó có thái độ 

ứng xử của các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch. 

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

trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 2678/ UBND – CNXD ngày 07/6/2018 của 

UBND tỉnh Đắk Nông) 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường 

các hoạt động tuyên truyền như đưa tin, bài, phản ánh, phóng sự trên các Báo 

Đắk Nông; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, trên các trang thông tin điện 

tử, đài truyền thanh-  tuyền hình các huyện, thị xã, qua hệ thống thông tin, 

truyền thanh tuyến xã về các quy định pháp luật về giao thông đường bộ để 

người dân sử dụng xe máy kéo nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được biết và 

chấp hành theo quy định. 
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4. Tuyền truyền về chuyển đổi mã mạng ( theo Quyết định 789/QĐ - 

BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công văn số 

2632/UBND – KGXV ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh). 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã 

mạng kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018. Đồng thời, 

ban hành Công văn số 1625/BTTTT-CVT về việc thông tin, tuyên truyền về 

chuyển đổi mã mạng. Nội dung chính của Kế hoạch là chuyển đổi mã mạng 

VSAT từ 99.2xxxxxx sang mã mạng 67.2xxxxxx và chuyển đổi mã mạng của 

thuê bao di động 11 số về 10 số.  

Cụ thể: MobiFone chuyển từ 120, 121, 122, 126, 128 sang mã mạng 

mới là 70, 79, 77, 76, 78; VinaPhone chuyển từ 123, 124, 215, 127, 129 sang 

83, 84, 85, 81, 82; Viettel từ 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 sang 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Vietnamobile từ 186, 188 sang 56, 58; Gmobile từ 

199 sang 59. 

Thời gian chuyển đổi bắt đầu vào 00 giờ 00, ngày 15-9-2018 và kết 

thúc chuyển đổi vào 23 giờ 59, ngày 30-6-2019. Trong đó, thời gian bắt đầu 

quay số song song vào 00 giờ 00, ngày 15-9-2018 và kết thúc quay số song 

song vào 23 giờ 59, ngày 14-11-2018; thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo 

vào 00 giờ 00, ngày 15-11-2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59, 

ngày 30-6-2019. 

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

các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến về Kế 

hoạch chuyển đổi mã mạng ban hành theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT 

ngày 25/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh, trong 

đó chú trọng vào các nội dung sau: Thời gian thực hiện chuyển đổi mã mạng; 

sự cần thiết của việc chuyển đổi mã mạng; các giải pháp giảm thiểu ảnh 

hưởng của việc chuyển đổi mã mạng,… đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và mọi tầng lớp nhân dân cùng thực hiện. 

5. Tuyền truyền Hội nghị đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc 

của doanh nghiệp lần 2 năm 2018 (theo Kế hoạch 296/KH – UBND ngày 

19/6/2018 của UBND tỉnh)  

Hội nghị đối thoại và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp lần 2 

năm 2018 là dịp để lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đối thoại trực tiếp cùng doanh 

nghiệp, nắm bắt và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và chỉ 

đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã xử lý dứt điểm đến kết quả cuối 

cùng các khó khăn, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp trong thời gian qua, tạo điều 

kiện thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất và đầu tư.  

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, các Trang 

Thông tin điện tử các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh thông báo thời gian, địa điểm 

tổ chức Hội nghị trên sóng Truyền hình tỉnh và Đài Phát thanh các địa phương để 

doanh nghiệp biết và tham dự. 
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Thời gian: Khai mạc vào lúc 08h00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2018 (thứ Tư). 

Địa điểm: tại Hội trường 200 chỗ, Trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Điểu Ong, 

phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

6. Tuyên truyền Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (theo Thông báo số 

63/TB – UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh) 

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

các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên về công tác chuẩn bị 

cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: Thành lập đoàn kiểm tra kỳ thi THPT 

quốc gia tại tỉnh Đắk Nông năm 2018; công tác chuẩn bị hồ sơ thi, điều kiện dự 

thi của thí sinh; cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện tổ chức thi; phương án 

đảm bảo an ninh, đảm bảo an toàn, bảo mật cho cuộc thi,... 

Tăng cường tuyên truyền trước và trong ngày thi về công tác đảm bảo an 

toàn giao thông, an toàn thực phẩm; thông tin thường xuyên về diễn biến tình 

hình thời tiết, thiên tai và phương án xử lý khi có tình hình thời tiết bất thường 

xảy ra như: bão, lũ để thí sinh tại các điểm thi nắm được và có biện pháp phòng 

tránh. 

Tuyên truyền về công tác tổ chức thi, công tác phối hợp giữa các đơn vị 

liên quan về việc thực hiện kế hoạch thi, lịch thi và thực hiện quy chế, hướng 

dẫn thi tại các điểm thi nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, 

tuyệt đối an toàn và có tác động tích cực đến mục tiêu giáo dục. 

Tuyên truyền về công tác dạy học, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, 

tổ chức ôn luyện kiến thức, kỹ năng cho học sinh dự thi. 

7. Tuyên truyền Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao 

thông năm 2018 (theo Công văn số 74/CV – BATGT ngày 11/6/2018 của Ban 

An toàn giao thông tỉnh) 

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

đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung và ý nghĩa của Giải thưởng báo chí tuyên 

truyền về an toàn giao thông năm 2018 đến đông đảo quần chúng nhân dân.  

Đôn đốc các phóng viên, cộng tác viên của báo lựa chọn, gửi bài viết về an toàn 

giao thông tham gia giải thưởng. 

8. Tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông (theo Chỉ thị số 06/ CT – UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh) 

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

các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh tăng cường đưa tin, bài, phóng sự 

thông tin kịp thời, đầy đủ, hiệu quả và chính xác trong công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, các 

phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng. 

9. Tuyên truyền Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 – 
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2021” năm 2018 ( theo Kế hoạch số 323/KH – UBND ngày 18/5/2018 của UBND 

tỉnh) 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, cổng/trang thông tin điện tử 

trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyền truyền thực hiện các chương trình, phóng sự, 

clip, câu chuyện pháp luật về các lĩnh vực hình sự, dân sự, đất đai, môi trường, 

hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, ma túy, mại 

dâm… phát hành rộng rãi tại địa bàn trọng điểm. 

Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong 

chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công 

nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, đối thoại chính sách pháp luật… 

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); 

-  - Ban Giám đốc; 

-  - Trang TTĐT Sở TTTT; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Châu Ngọc Ba 
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