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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  929  /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 03, tháng 11/2018 

              Đắk Nông, ngày  19   tháng 11  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 03 tháng 11 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 Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 02 năm 2018 tại tỉnh 

Đắk Nông (theo Quyết định 1774/QĐ – UBND ngày 08/11/2018 của Ban tổ 

chức Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 02 năm 2018). 

Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 2 năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông dự kiến 

diễn ra từ ngày 9-11/12/2018 với chủ đề 'Phát triển cà phê Việt Nam bền vững', 

các hoạt động thuộc Chương trình “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018 

tại tỉnh Đắk Nông, gồm: tổ chức khu gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm cà 

phê, thưởng thức cà phê miễn phí và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của 

địa phương; tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018; 

Hội thảo “Phát triển cà phê Việt Nam bền vững”; tham quan mô hình sản xuất 

cà phê hiệu quả; Hội thảo “Phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị gia 

tăng các sản phẩm chủ lực Tây nguyên.  

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

trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác đưa tin, bài, ảnh, phóng sự về các 

hoạt động trong chương trình tổng thể Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 2 tại tỉnh 

Đắk Nông.  

Đưa thông tin về Ngày cà phê Việt Nam trên website Cổng thông tin điện 

tử của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

2. Tuyên truyền Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam- Campuchia 

năm 2018” chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh (theo Kế hoạch số 

1557/KH – UBND  ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông). 

“Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam- Campuchia năm 2018”  được tổ 

chức nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh tế của tỉnh Đắk Nông 

sau 15 năm thành lập, đóng góp quan trọng cho những bước chuyển mình mạnh 

mẽ và bền vững của ngành công nghiệp thương mại du lịch tỉnh Đắk Nông trong 

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đồng thời, tạo điều kiện 
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cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương 

hiệu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, trao đổi, học tập kinh nghiệm, hợp tác đầu tư, 

liên doanh, liên kết, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, trao 

đổi khoa học kỹ thuật, giao lưu văn hóa, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị 

giữa Việt Nam- Campuchia và các nước trong khu vực. 

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

trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu nội dung Hội chợ 

từ nay đến khi kết thúc Hội chợ nhằm vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham 

gia Hội chợ và thu hút nhân dân các địa phương về tham quan, mua sắm. 

“Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam- Campuchia năm 2018” chào 

mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh, dự kiến diễn ra từ ngày 24/12/2018 đến 

ngày 30/12/2018 tại Đảo nổi - Hồ Gia Nghĩa, phường Nghĩa thành, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

3. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trên cạn(theo Công 

văn số 4384/UBND – NN ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông). 

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

tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho nhân dân mục đích, ý nghĩa của công tác vệ 

sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức của 

người dân về việc ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh, lây lan dịch 

bệnh… và tích cực hưởng ứng tham gia Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên 

địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện 

pháp an toàn sinh học, thường xuyên thực hiện việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

tại các cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh; thực hiện các biện pháp 

phòng, chống và xử lý dịch bệnh theo quy định. 

4. Tuyền truyền Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do 

tai nạn giao thông” trên địa bàn tỉnh năm 2018 (theo Kế hoạch 578/KH – 

UBND ngày 01/11/2018 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 tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 

mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao 

thông, những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông; những địa chỉ cần 

được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội. 

- Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguyên 

nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đối 

với toàn xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và ý thức chấp 

hành pháp luật của người tham gia giao thông. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao 

thông. 
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5. Tuyền truyền ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam (theo Công văn số 671/TTCS- TTTH 

ngày 30/10/2018 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, 

phổ biến cho người dân hiểu rõ về quy định của pháp luật và rủi ro đối với 

việc lưu hành, sử dụng các thiết bị, các ứng dụng thanh toán của nước ngoài 

bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.  

Tuyên truyền và cảnh báo về những rủi ro liên quan đến các đồng tiền 

ảo nhằm hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là hoạt động huy động tài 

chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng internet qua 

tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo nhằm chiếm đoạt tài sản.  

6. Tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

(theo Chỉ thị 12/CT – UBND ngày 25/10/2018 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 thường xuyên tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC và CNCH đến toàn dân; qua đó, 

hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình thực hiện trách nhiệm tuyên truyền, 

giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH cho mọi người 

trong phạm vi quản lý. Đồng thời, xây dựng phóng sự, đưa tin, bài cảnh báo về 

nguy cơ cháy, nổ trên các lĩnh vực và địa bàn có nhiều nguy hiểm cháy, nổ, tai 

nạn, sự cố và khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa; nêu gương người tốt, việc 

tốt trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, đồng thời phê phán các hành vi vi 

phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác PCCC, CNCH. 

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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