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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 577   /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 04, tháng 7/2018 

 

              Đắk Nông, ngày  25  tháng 7  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 7 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. Tuyền truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 

– 27/7/2018) (theo Công văn số 2921/UBND – KGVX ngày 20/6/2018 của 

UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 

(27/7/1947 – 27/7/2018). 

Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị xã hội và giá trị nhân 

văn của Ngày Thương binh liệt sỹ, truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” 

của dân tộc ta; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với 

các thương, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. 

Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; 

những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ 

sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn. 

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ 

và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, nhất là kết quả 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14-12-2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có 

công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó cần nhấn mạnh những kết quả 

nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người 

có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình 

liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, về công tác tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sỹ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các 

thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng,…; đấu tranh, phê phán 

những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối 

với thương binh, liệt sỹ và người có công; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp 

thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. 

 Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công 

với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu 

nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn 
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đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải 

thiện cuộc sống.  

Tuyên truyền phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp 

nhân dân, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ diễn ra ở 

Trung ương và địa phương. 

2. Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 

09/3/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (theo Quyết định 370/QĐ - UBND  

ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông) 

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

Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Chương trình hành động 

số 15-CTr/TU ngày 19/6/2017, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 09/3/2018 của 

Tỉnh ủy, các văn bản có liên quan đến các quy định của Nhà nước trong công 

tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-

CT/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của UBND tỉnh Đắk Nông. 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đến 

người dân sống gần rừng, những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng có đông dân di cư tự do; nội dung cụ thể, ngắn gọn, dễ 

hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương. 

Mở chuyên mục về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên 

sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của Đài PTTH; tăng 

cường đưa tin, bài viết, xây dựng phóng sự về chủ đề quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng; nêu gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 

cháy rừng trên báo Đắk Nông; phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi 

phạm nghiêm trọng trong bảo vệ rừng của các tổ chức, cá nhân trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, 

thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học (theo Công văn số 2217/ UBND – NN 

ngày 16/5/2018 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 công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, 

thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để người dân hiểu và chủ động thực hiện 

tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt hiện nay dịch 

cúm gia cầm đang bùng phát nên chú trọng công tác tiêm phòng cho đàn gia 

cầm. 
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Phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh và chấp hành tốt việc tiêm phòng chó, mèo, vệ sinh tiêu độc khử 

trùng và chủ động khai báo khi có dịch bệnh xảy ra. 

4. Tuyền truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả năm 2018 ( theo Công văn số 224/TTCS – TTTH ngày 15/5/2018 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông). 

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 Nghị quyết 

41/NQ – CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Nghị 

quyết số 01/NQQ – CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải 

pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2018; các Công điện của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… 

Tuyên truyền, đưa tin kịp thời về việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các mặt hàng ảnh hưởng đến an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội như: vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, pháo nổ, tài liệu 

phản động, tiền tệ, than, quặng, các vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém 

chất lượng, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, đường cát, bánh kẹo, xăng, dầu, 

vật tư nông nghiệp, gia súc, gia cầm, động, thực vật hoang dã, các hành vi sử 

dụng chất cấm trong chăn nuôi…các hành vi gian lận thương mại khác tác 

động xấu đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và sức khỏe người dân. 

Tuyên truyền, phổ biến gương người tốt, việc tốt; lên án các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả để nhân dân 

nhận thức rõ nhưng nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, 

kinh doanh hàng giả. 

Thông tin, tuyên truyền trên các cụm pano cổ động, trang tin, bảng tin 

của địa phương, các băng rôn treo trên các tuyến đường; các tụ điểm sinh 

hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền về 

công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đặt tại các 

tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện – văn hóa xã; tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua 

hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. 

5. Tuyền truyền, thông tin cảnh báo về rủi ro liên quan đến tiền 

ảo(theo Công văn số 225/TTCS – TTTH ngày 16/6/2018 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông)  

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 thông tin, tuyên truyền kịp 

thời, chính xác về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc người dân tham gia 

mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo….để cán bộ, người dân nhận thức 

được những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu 
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tư, kinh doanh Bitconin và các loại tiền ảo tương tự khác vì tiền ảo có tính ẩn 

danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức 

nào.  

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông không đưa các thông tin bất lợi 

về tiền ảo, Bistcoin…. 

6. 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 – 

2021” năm 2018 (theo Kế hoạch 232/KH – UBND ngày 18/5/2018 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 tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, 

sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực 

hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng 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… 

Thường xuyên 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. 

Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, các phóng sự, clip về 

tình hình vi phạm pháp luật thuộc phạm vi Đề án 

7. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ, về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo Công văn số 3468/UBND – KTKH ngày 

18/7/2018 của UBND tỉnh) 

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

đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật 

về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Tuyên truyền, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi 

từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 

trị… 

8. Tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông 

trên địa bàn tỉnh(theo Chỉ thị số 07/ CT – UBND ngày 10/7/2018 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 tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Thông 

tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, giải pháp thực hiện công tác bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và chấp hành. 



 5 

 Tăng cường thời gian, tần suất, nâng cao hiệu quả các chuyên mục, 

chương trình về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội 

địa, thường xuyên phát sóng, đăng báo các thông điệp về an toàn giao thông, 

phản ánh được những hậu quả, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra để cán bộ, 

nhân dân hiểu và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao 

thông. Tuyên truyền nội dung “Văn hóa giao thông” và tác hại của rượu, bia khi 

điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân. 

Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền trực tiếp 

pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho người dân 

bằng các hình thức sát thực, phù hợp với từng đối tượng. 

 9. Tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ 

phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai 

đoạn 2018-2027” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ( theo Kế hoạch số 286/KH – 

UBND ngày 14/6/2018 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 nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; 

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự… tuyên truyền về các vấn 

đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ; vai trò của phụ nữ trong giáo dục đạo 

đức xã hội và gia đình; phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ.  

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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