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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 402 /STTTT-TTBCXB

Đắk Nông, ngày 31 tháng 5 năm 2018

Hướng dẫn tuyên truyền tuần 01, tháng 6/2018

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 01 - 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. Thông tin, truyền thông, giáo dục dinh dưỡng và tuyên truyền việc
triển khai Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp
phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 tỉnh Đắk
Nông (theo Kế hoạch 196/KH – UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh)
Trong những năm qua, công tác phòng, chống suy dinh dưỡng (SDD) trẻ
em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên,
tình hình thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em vẫn còn ở mức cao và cần sớm
được quan tâm cải thiện.
Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh
dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020,
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình sữa học đường cải
thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu
học đến năm 2020 tỉnh Đắk Nông.
Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên
truyền nâng cao kiến thức về tầm quan trọng trong công tác dinh dưỡng đối với
sự phát triển toàn diện của trẻ.
Tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, mục đích của Chương trình. Tuyên
truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của phụ huynh và học sinh
khi tham gia Chương trình sữa học đường trên tất cả các hệ thống phát thanh
phường, xã.
2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới trên cơ sở Đề án
“Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 20182025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (theo Kế hoạch số 198/KH - UBND ngày
02/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)
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Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng
cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành
công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới, đề nghị các cơ quan
báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình
đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng phòng, chống bạo lực gia đình bằng các
hình thức phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán địa phương.
Chú trọng đối với các địa bàn vùng dân tộc thiểu số có biểu hiện, nguy cơ
cao về bất bình đẳng giới để xác định các hoạt động ưu tiên và tăng cường
nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện.
3. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, chuyển đổi hành vi về tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (theo Kế
hoạch số 197/KH - UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án
“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc
thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh)
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, phỏng sự, mở các chuyên trang,
chuyên mục 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 hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuyên truyền thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, Luật Hôn nhân và Gia đình, một số
quy định của pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm giúp người dân
nhận thức, ý thức về pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân nhằm giảm thiểu
tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân
số, quá trình phát triển thể chất tự nhiên của con người, hệ lụy dẫn tới thoái hóa và
di chứng bệnh tật, làm suy kiệt sức khỏe của cha, mẹ, con trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số.
4. Tuyền truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ
công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh
xã hội đến năm 2020 (theo Quyết định số 637/QĐ – BTTTT ngày 03/5/2018 của
Bộ Thông tin và Truyền thông).
Thực hiện Quyết định số 637/QĐ-BTTTT ngày 3/5/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán
qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và
chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020, Sở đề nghị đề nghị các cơ
quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin các
huyện, thị xã tham mưu với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai các
hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, tăng cường sử dụng các hình thức
thông tin, tuyên truyền trực quan; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện xây
dựng chương trình, chuyên mục tuyên truyền các nội dung liên quan đến thanh toán
các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; yêu cầu UBND các xã,
thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền
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về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện.
Nội dung trọng tâm cần tuyên truyền gồm: Tuyên truyền về đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thanh toán
các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.
Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng
tiền mặt; những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không
dùng tiền mặt khi thực hiện nộp thuế, trả tiền điện, nước, học phí, viện phí và chi
trả an sinh xã hội.
Thông tin, phổ biến kinh nghiệm và sáng kiến tốt trên thế giới, cung cấp thông
tin tư vấn, các chương trình quản lý rủi ro của hoạt động thanh toán không dùng
tiền mặt; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
đối với các dịch vụ trên…
5. Tuyền truyền tình trạng các lô hàng hủy sản Việt Nam bị nước
ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở (theo Công văn số
1139/BTTTT- TTCS ngày 16/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công
văn số 503/PTTH – TTĐT ngày 16/4/2018 của Cục Phát thanh Truyền hình –
Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông)
Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ
tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng
thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về và Công văn số
1139/BTTTT-TTCS ngày 16/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy
mạnh thông tin, tuyên truyền tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước
ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền
nguyên nhân khiến các lô hàng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam bị nước ngoài
cảnh báo, trả về.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về
đảm bảo an toàn thực phẩm để người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy
sản về những thiệt hại khi lô hàng xuất khẩu bị trả về như: ảnh hưởng không tốt
đến hình ảnh, uy tín sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới; giảm
hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản; tác động tiêu
cực đến đời sống của ngư dân và người nuôi trồng thủy sản để tự giác chấp hành
các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh thủy sản.
Tuyên truyền, thông tin danh mục thuốc thú y được phép lưu hành; các
kết quả thanh tra, kiểm tra trong sản xuất, lưu thông, mua bán, sử dụng thuốc thú
y, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản và việc lạm dụng
kháng sinh trong quá trình bảo quản thủy sản.
Tuyên truyền các yêu cầu về thủy sản xuất khẩu của các thị trường nhập
khẩu, vận động, hướng dẫn người dân nuôi, doanh nghiệp áp dụng biện pháp
nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững; hướng dẫn các cơ sở nuôi, sơ chế, chế
biến thủy sản áp dụng quy trình sản xuất an toàn, chương trình quản lý chất
lượng tiên tiến.
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6. Tuyên truyền các hoạt động bảo đảm an toàn cho học sinh trong
dịp nghỉ hè 2018 (theo Công văn số 2188/ UBND –KGVX ngày 14/5/2018 của
UBND tỉnh)
Căn cứ Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31/5/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm
bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè; nhằm tăng cường công tác phối
hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh dịp
nghỉ hè 2018 và những năm tiếp theo;
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 truyền và đưa tin,
bài tuyên truyền Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng chống tại nạn thương tích và
đuối nước cho học sinh và trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm
hại trẻ em.
7. Tuyên truyền Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy
định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống
bạo lực học đường (theo Kế hoạch 243/KH – 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 đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung
cơ bản của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ; nâng cao nhận thức, ý
thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong
việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực
học đường.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức,
lối sống cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình và xã hội; về giữ gìn, phát huy các
giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và địa phương; giáo dục ý thức chấp hành
pháp luật; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học
đường.
Xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền các điểm sáng về công tác
phòng, chống bạo lực học đường trên các trang thông tin điện tử, các phương
tiện thông tin đại chúng.
8. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồngvề Công viên
địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 (theo Kế hoạch
số 247/KH - 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 tiếp tục tăng cường đưa tin, bài,
phóng sự tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng Công
viên địa chất, hướng tới tham gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.
Tuyên truyền về những giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa, lịch sử, đa
dạng sinh học trong khu vực Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông.
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Tuyên truyền về những nhiệm vụ và hành động cụ thể của các tầng lớp
nhân dân, các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang, nhà đầu tư, doanh nghiệp,
các tổ chức kinh tế, xã hội cùng chung tay xây dựng và phát triển bền vững
Công viên địa chất núi lửa.
Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các bài viết, tin ảnh, phóng sự, tài
liệu tuyên truyền, phản ánh về Công viên địa chất, về các hoạt động bảo tồn và
phát huy giá trị các loại hình di sản, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh
thái.
9. Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
năm 2018 ( theo Chỉ thị số 19/CT – BTTTT ngày 15/5/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông)
Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, cổng/trang thông tin điện tử
trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyền truyền, phổ biến nội dung Luật phòng, chống
thiên tai năm 2013, Nghị định số 30/2017/NĐ – CP ngày 21/3/2017 của Chính
phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để
các cơ quan, tổ chức, người dân nâng cao nhận thức và có kế hoạch, phương án
ứng phó với từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai, đặc biệt là ứng phó với siêu
bão, bão mạnh, lũ lớn và nắng nóng, hạn hán.
Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, thông tin kịp thời các chỉ
đạo của các cấp chính quyền về thiên tai và ứng phó thiên tai đến người dân, đặc
biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo để chủ động phòng
tránh, sẳn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.
Đưa tin, bài phản ánh công tác tổ chức tập huấn, diễn tập phòng, chống
thiên tai; thông tin kịp thời phương án phòng, chống bão mạnh, siêu bão, lũ, lụt,
hạn hán; phương án đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện; phương án di
dời dân; phương án chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương
châm “4 tại chỗ”; công tác đảm bảo mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh
báo, dự báo sự cố, thiên tai; kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan chức năng, đơn vị, đoàn thể tại địa phương và
trên địa bàn tỉnh.
10. Tuyên truyền tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ
sang con năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (theo Kế hoạc số 57/KH –
BCĐ ngày 29/5/2018 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và THPTTDBVANTQ tỉnh)
Để hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
năm 2018 với chủ đề “ Xét nghiệm HIV sớm – Hướng tới loại trừ lây truyền
HIV từ mẹ sang con vào năm 2020”, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các
cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các đơn
vị liên quan hưởng ứng các hoạt động triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây
truyền HIV từ mẹ sang con.
Xây dựng các chuyên mục, phóng sự và đưa tin kịp thời các nội dung
phản ánh các hoạt động trong tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ
sang con năm 2018. Truyền thông về lợi ích tiếp cận các dịch vụ đặc biệt là tư
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vấn xét nghiệm HIV từ mẹ sang con và hiệu quả của các biện pháp can thiệp dự
phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Quảng bá, giới thiệu địa chỉ các cơ sở
cung cấp các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sẵn có tại địa
phương.
Tuyên truyền cách phòng, tránh mang thai ngoài ý muốn với phụ nữ
nhiễm HIV/AIDS.
Tập trung truyền thông về lợi ích của việc quản lý thai, khám thai sớm
trong 3 tháng đầu để được tư vấn và xét nghiệm HIV sớm, điều trị bằng thuốc
ARV sớm ngay trong những tháng đầu của thai kỳ ở phụ nữ mang thai nhiễm
HIV trong việc giảm lây truyền HIV từ mẹ sang con.
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;
- - Ban Giám đốc;
- - Trang TTĐT Sở TTTT;
- Lưu VT, TTBCXB.
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