
 1 

 UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ  THÔNG  TIN  VÀ  TRUYỀN  THÔNG 

 

Số: 133   /BC - STTTT 

CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                     Đăk Nông, ngày 09   tháng 7  năm 2018 

 

 

BÁO CÁO 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ,  

XUẤT BẢN THÁNG 6/2018  

 

 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ

 1. Công tác báo chí 

- Tổng hợp công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản tháng 

5/2018. Ban hành Báo cáo số 117/ BC-STTTT ngày 14/6/2018. 

- Theo dõi, tổng hợp và xuất bản 25 số bản tin Điểm báo ngày và 5 số bản 

tin Điểm báo tuần. Bản tin điểm báo được phát hành gửi đến các đồng chí lãnh 

đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, sở, ban ngành, địa phương  trong tỉnh để cung cấp 

thông tin phục vụ công tác lãnh đạo.  

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt 

Nam (21/6/1925 - 21/6/2018). 

 Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm 

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) và Trao giải thưởng 

Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ II, năm 2017 .  

2.  Công tác định hướng tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg như: các hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích; yêu cầu của việc vận chuyển, phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tuyên truyền Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (theo Kế hoạch số 198/KH - 

UBND  ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông). 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 

nhằm chuyển biến nhận thức và hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm chuyển 

biến nhận thức và hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Tuyên truyền 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 Đắk 

Nông  (theo Kế hoạch số 197/KH - UBND  ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Đắk 

Nông). Tuyên truyền một số quy định của pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết 
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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. 

- 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). 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.  

- 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). Tuyên truyền phòng chống tại nạn thương tích và đuối nước cho học sinh 

và trẻ em; tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- 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). 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về 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) 

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. 

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. 

- Tuyên truyền công tác phòng, chống thiê 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)... 

3. Công tác phản hồi thông tin báo chí 

 a) UBND tỉnh yêu cầu phản hồi thông tin báo chí: 

Ngày 11/6/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 2739/UBND-

KGVX về việc xử lý nội dung thông tin nêu trên Báo điện tử Dân trí gửi Sở Giáo 

dục và Đào tạo.  
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Báo điện tử Dân trí ngày 08/6/2018 có đăng bài “Đắk Nông: Học sinh phải 

đóng 100.000 tiền hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia?”. Trước thông tin mà báo chí 

nêu, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn 

trương kiểm tra, làm rõ vấn đề báo chí nêu, trường hợp đúng như báo chí phản 

ánh xử lý nghiêm theo đúng quy định; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh  

và trả lời cho cơ quan báo chí biết. 

 b) Các cơ quan liên quan phản hồi thông tin báo chí: 

- Ngày 30/5/2018, UBND huyện Đắk Song đã có Báo cáo số 275/BC-

UBND về thông tin bài báo "Đắk Nông: ồ ạt khai thác đất trái phép, nhiều cột 

điện nằm cheo leo" của Báo điện tử Infonet. Nội dung phản ánh tình trạng  khai 

thác đất trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và  ở địa bàn huyện Đắk Song dọc 

Quốc 1ộ 14 1àm ảnh hưởng đến môi trường. Trong qua trình múc đất, "đất tặc" 

đã tận thu, múc sát vào chân hàng loạt trụ điện dọc tuyến Quốc 1ộ 14, chính 

quyền địa phương chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý. UBND huyện Đắk Song 

phản hồi như sau: 

Trong năm 2017, nhận thấy tình trạng múc đất, sang lấp mặt bằng dọc 

QL14 diễn ra phức tạp, chính quyền cấp xã xử lý chưa hiệu quả nên UBND 

huyện đã lập đoàn kiểm tra về tình hình quản lý đất đai và trật tự xây dựng, trong 

đó nhiệm vụ chủ yếu là việc múc đất, san lấp mặt bằng dọc QL14. Kết quả đã 

phát hiện 71 trường hợp múc đất, san lấp mặt bằng trên đất lâm nghiệp, đất khu 

dân cư và đất nông nghiệp, cụ thể xã Trường Xuân: 13 trường hợp; xã Nâm 

N'Jang: 33 trường hợp (trong đó Tỉnh lộ 6 có 5 tr/hợp); thị trấn Đức An: 4 trường 

hợp; xã Nam Bình: 9 trường hợp; xã Thuận Hạnh: 13 trường hợp. Sau khi kiểm 

tra, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp để xử lý các trường 

hợp vi phạm. 

Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của 

huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn xử lý ngay các trường hợp vi phạm 

một cách có hiệu quả. 

 - Phản hồi thông tin bài báo "Người dân Đắk Nông đua nhau trồng bơ 

booth khiến quy hoạch bị phá vỡ" của trang tin Đài TNVN đăng ngày 10/4/2018, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản phản hồi vấn đề này như 

sau: 

Kết quả rà soát của các địa phương, diện tích cây ăn quả trên địa bàn toàn 

tỉnh đến tháng 5/2018 là 6.946 ha, trong đó diện tích Bơ toàn tỉnh tính đến tháng 

5/2018 là 2.583 ha, cụ thể: 

 Diện tích trồng thuần Bơ: 724 ha; Diện tích trồng xen trong vườn cây lâu 

năm (cà phê, tiêu, điều…) đã quy đổi sang trồng thuần: 1.859 ha;  

 Diện tích cho thu hoạch: 1.281 ha, sản lượng ước đạt 11.164 tấn quả.  

 Cơ cấu giống Bơ gồm có: Tứ quý, Booth, reed, 034, Hass, Bơ sáp da xanh, 

Bơ Sáp vàng, Cuba, Trịnh Mười, giống địa phương… 



 4 

Theo bài báo đăng bài ngày 10/4/2018, thì: Đối với diện tích cây ăn quả 

của tỉnh là 7.000 ha, diện tích Bơ lên tới 6.000 ha là không chính xác (thực tế đến 

tháng 5/2018 là 2.583 ha). 

Căn cứ vào quyết định phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm (cây 

ăn quả) tập trung đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (quyết định số 1579/QĐ-UBND 

ngày 4/10/2013) thì:  

Diện tích cây Bơ được quy hoạch trồng tập trung (trồng thuần) đến năm 

2015 là 800 ha và đến năm 2020 là 1.253 ha.  

Quy hoạch trồng xen cây ăn quả (bao gồm Bơ) trong vườn cây công 

nghiệp lâu năm đến năm 2015 là 2.800 ha, đến 2020 là 4.100 ha. 

Như vậy số liệu phát triển diện tích Bơ (trồng thuần, xen) hiện nay của tỉnh 

vẫn đang nằm trong quy hoạch phát triển cây Bơ nói riêng và cây ăn quả nói 

chung của tỉnh Đắk Nông. 

 

 4. Một số lưu ý:  

 Liên quan đến vụ việc một công nhân bị tai nạn lao động chết tại Công ty 

Nhôm Đắk Nông TKV, Sở TTTT cũng lưu ý các cơ quan báo chí, phóng viên 

thường trú cần nhìn nhận rõ sự việc của vụ tại nạn lao động rủi ro, tránh thông tin 

sai lệch để kẻ xấu lợi dụng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ IN, XUẤT BẢN, PHÁT 

HÀNH 

1. Công tác quản lý hoạt động in ấn: 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động in ấn, 

xuất bản, phát hành năm 2018. 

Nội dung: tập trung vào những vấn đề: những nội dung chính của Luật 

Xuất bản; một số văn bản và hướng dẫn thi hành pháp luật về xuất bản, in ấn, 

phát hành mới ban hành; Thông tin một số vấn đề công tác QLNN lĩnh vực in, 

xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh; Phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động in, xuất bản, phát hành. 

Đối tượng: các đơn vị hoạt động xuất bản bản tin, các ấn phẩm tuyên 

truyền; các cơ sở hoạt động in, phát hành, photocoppy trên địa bàn tỉnh. 

Số lượng người tham dự: 230 người. 

 2. Cấp Giấy phép xuất bản: 

- Cấp 01Giấy phép xuất bản bản tin, cho: Ban Dân Vận Tỉnh ủy ủy xuất 

bản Bản tin công tác dân vận.  

- Cấp 03 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho: Đài PTTH tỉnh 

xuất bản tập san Chào mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6; Hội Nhà 

báo tỉnh Đắk Nông xuất bản tập san Người làm báo Đắk Nông; Hội Cựu chiến 

binh tỉnh Đắk Nông xuất bản tập san Thông tin cựu chiến binh Đắk Nông. 

 3. Cấp phép hoạt động in: 
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- Cấp 01 Giấy phép hoạt động in cho công ty TNHH MTV in ấn quảng cáo 

T&T. 

III. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRANG TTĐT: 

 Cấp phép hoạt động trang TTĐT tổng hợp: Cấp 01 Giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử trên mạng cho Sở Xây dựng.  

IV. HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7/2018 

1. Tuyên truyền các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ, chương trình hành 

động năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của 

Đảng, Chính phủ, Quốc hội, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm 

của cả nhiệm kỳ.  

2. Tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc sống gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Nêu bật các gương điển hình cá nhân và tập thể trong các lĩnh vực 

công tác; gắn tuyên truyền Nghị quyết và Chỉ thị 05 với tuyên truyền, biểu 

dương, cổ vũ người tốt, việc tốt. 

3. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và chăm lo đời sống, sức khỏe 

và tinh thần nhân dân; đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao, 

du lịch; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. 

Triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương trên địa bàn tỉnh, xây 

dựng chính quyền kiến tạo, hành động theo định hướng mới của Chính phủ, trong 

đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp, 

sản xuất, kinh doanh, lấy năm 2018 là năm đột phá phá phát triển kinh tế tư nhân; 

đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 

nhà nước; tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

 4. Thông tin, tuyên truyền thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ 

đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gắn với mục tiêu 

phát triển bền vững sau năm 2015. 

 Thông tin, tuyên truyền 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. 

 5. Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền về an ninh chủ quyền biên 

giới và biển, đảo. 

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, 

hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi 

trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước phục vụ sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình 

tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia 
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bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh công tác đưa hình ảnh, 

thông tin của Việt Nam, của tỉnh Đắk Nông ra thế giới và ngược lại đưa hình 

ảnh, thông tin của thế giới đến người dân Việt Nam... 

6. Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và phòng chống tham 

nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội; thông tin đối ngoại, chú trọng giới thiệu, quảng bá 

hình ảnh, tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn lực đầu tư 

vào tỉnh Đăk Nông. 

 

7. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời điểm giao 

mùa, đặc biệt là dịch cúm gia cầm; dịch bệnh chân tay miệng và dịch cúm gia 

cầm ở người, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục chủ động tuyên truyền về công 

tác phòng, chống, tránh lây lan trong cộng đồng; phòng, chống thiên tai và biến 

đổi khí hậu; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn lao động.  

8. Thông tin, tuyên truyền phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông 

thôn và đào tạo nghề cho nông dân; các hoạt động đẩy mạnh sản xuất công 

nghiệp, xuất khẩu những tháng đầu năm; phổ biến tình hình về thị trường – giá 

cả, y tế, văn hoá, giáo dục – đào tạo, lao động – việc làm, phong trào thi đua lao 

động sản xuất... 

 
Nơi nhận:                                                                                          
- UBND tỉnh (b/c);   

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh;                                                

- Các cơ quan hoạt động cổng/trang TTĐT;  

- Cơ quan, phóng viên thường trú; 

- Phòng VHTT các huyện, TX; 

- Đài TT-TH các huyện, TX; 

- Ban Giám đốc;                                                           

- Lưu VT, TTBCXB.                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Châu Ngọc Ba 
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