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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  713    /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 01, tháng 9/2018 

 

              Đắk Nông, ngày   05   tháng 9  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 01 - tháng 9 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 Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2018 (theo Kế hoạch 432/KH – UBND ngày 20/8/2018 của UBND 

tỉnh) 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, có 

chủ đề là “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý 

thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, 

kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông 

trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong 

năm 2018, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 

30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018; 

Tuyên truyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán 

triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu 

ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi 

ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi 

nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, 

chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo 

lực học đường, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã 

hội; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt 

Nam; các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên và các thỏa thuận quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là trong lĩnh 

vực pháp luật và tư pháp... 

Tuyên truyền về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách 

tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh 
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doanh; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh 

trong hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư 

luận xã hội; giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách, nhất là những chính 

sách đang được quan tâm. 

Tăng cường tin, bài, phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền về Ngày Pháp luật, chủ động xây dựng các chương trình tuyên tuyền, cổ 

động và đưa tin, bài về Ngày Pháp luật, đặc biệt là ngày 09/11- Ngày Pháp luật 

Việt Nam, các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả qua 05 năm triển khai 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh.   

2. Tuyên truyền Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 

(theo Thông báo số 90/TB- UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông). 

Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018, dự kiến sẽ diễn ra 

chặng đua thứ 13 qua tỉnh Đắk Nông  vào ngày 15/9/2018 (thứ  Bảy), cụ thể: 

 Vào lúc 7h30’ ngày 15/9/2018 (thứ Bảy), diễn ra chặng đua 13 từ huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đi thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lộ trình cụ thể: 

7h30’ xuất phát trước Quảng trường Hồ Tây Đắk Mil - Đắk Song - Trạm thu 

phí Đức Long Gia Lai 1 - Ngã ba đường tránh thị xã Gia Nghĩa rẽ trái vào thị 

xã Gia Nghĩa - đi thẳng theo QL14 - thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp - 

Trạm thu phí  Đức Long Gia Lai 2 – huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.  

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

về thời gian, địa điểm để người dân biết, tham gia cổ vũ khi đoàn đua đi qua địa 

bàn tỉnh. 

3. Tuyên truyền Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 

08/5/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác dân số trong tình hình mới 
(theo Kế hoạch 448/KH – UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông). 

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

tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả của việc thực hiện 

các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số. 

Tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, 

chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình 

và xã hội; chú trọng về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới 

tính khi sinh, định hướng dư luận xã hội nhằm phê phán các hành vi lựa chọn 

giới tính thai nhi và khuyến khích người phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực này.  

Tuyên truyền nâng cao y đức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ y tế, 

chấm dứt tình trạng lạm dụng khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi 

dưới mọi hình thức, tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỷ số giới tính khi 

sinh cao. 

4. Tuyền truyền Đề án xây dựng môi trường văn hóa trong giáo dục  

(theo Công văn 1285-CV/BTGTU ngày 23/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 
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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 nội dung 

Đề án 06-ĐA/TU ngày 07/8/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng môi 

trường học phải thật sự là trung tâm văn hóa, giáo dục, là nơi rèn luyện con 

người về tri thức, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống; giáo dục 

lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa – lịch sử dân tộc, địa phương cho thế 

hệ trẻ, giai đoạn 2018 – 2020.  

Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Hội văn học Nghệ 

thuật tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tiến hành biên tập, đăng phát thông tin 

tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn tỉnh về nội dung Đề án; tích cực cổ vũ, biểu dương các tập thể và cá 

nhân có thành tích trong việc thực hiện các nội dung của Đề án. 

5. Tuyền truyền Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 

08/5/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới ( theo Kế hoạch số 

447/KH – UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)  

 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 

nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính 

phủ, Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy… nhằm tạo sự đồng 

thuận của xã hội, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp ủy đảng, 

chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân để phấn đấu thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đã đề ra. 

Tăng cường tin, bài, phóng sự  tuyên truyền về các hoạt động truyền thông 

giáo dục sức khỏe nhằm thay đổi nhận thức, hành vi trong chăm sóc sức khỏe, đề 

cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân. 

6. Tuyên truyền quy định của pháp luật về hoạt động, ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an ninh trật tự (theo Quyết định 1264/QĐ - UBND ngày 

17/8/2018 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 công tác truyền thông, 

tuyên truyền, đưa tin các thông tin quy định của pháp luật về hoạt động, 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT nhằm nâng cao nhận thức, ý 

thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong phòng 

ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động ngành, nghề 

kinh doanh có điều kiện về ANTT. 

 7. Tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt 

Nam”(theo kế hoạch 2611/KH - BTTTT ngày 09/8/2018 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông) 

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

đẩy mạnh tuyên truyền về việc đấu tranh, gian lận thương mại và hàng giả nhằm 
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ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả, hàng kém chất lượng. 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền một cách thiết 

thực, hiệu quả về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018; tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Quyết 

định 634/QĐ – TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020. 

Tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục định kỳ, đổi mới cách 

thức truyền thông nội dung chuyên đề về Cuộc vận động và các đề án liên 

quan; tăng cường diện tích đăng tải, thời lượng phát sóng thông tin, tuyên 

truyền về triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” năm 2018. 

Chú trọng tin bài tăng cường tuyên truyền cho các đề án, dự án liên 

quan đến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

năm 2018; Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”; Chăn nuôi 

bò sữa, sản xuất sữa và sữa học đường; Nhóm hàng dệt may hướng tời người 

tiêu dùng trong nước; Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam 

8. Tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh 

ủy Đắk Nông về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã 

và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (theo kế 

hoạch 414/KH – UBND  ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh) 

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

đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 18-NQ/TU 

ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ 

thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. 

Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và thực hiện trong đội ngũ những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố về chủ 

trương sắp xếp, thôn, tổ dân phố và tinh gọn đội ngũ những người hoạt động 

không chuyên trách ở cơ sở. 

9. Tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ (theo Công văn số 3655/UBND – KGVX ngày 26/7/2018 của 

UBND tỉnh) 

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

phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh truyền thông về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương; biểu dương 

kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông. 
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10. Tuyên truyền Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của 

Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh (theo Kế 

hoạch 311/KH – UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh) 

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

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP về một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn đến các 

cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động 

ngành nghề nông thôn, làng nghề tại địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông 

thôn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các chương trình, đề án, các 

hoạt động có liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn tiếp cận các nguồn 

lực, chính sách hỗ trợ. 

11. Tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh năm 2018 (theo Kế hoạch 315/KH – UBND ngày 25/6/2018 của 

UBND tỉnh) 

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

tuyên truyền các hoạt động trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 

với chủ đề: “Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn”. 

Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, về Luật NCT trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò 

NCT đến các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xây 

dựng các nội dung, chương trình truyền thống phản ảnh chủ đề trong Tháng 

hành động vì NCT Việt Nam, nhằm giáo dục truyền thống “Kính lão trọng thọ”, 

tinh thần nhân văn cao cả của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”. 

Tăng cường tin, bài, phóng sự, nêu gương người tốt việc tốt về công tác 

chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và các hoạt động liên quan đến 

Tháng hành động vì người cao tuổi. 

Thời gian tổ chức Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn tỉnh từ 

ngày 01/10 – 31/10/2018. 

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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