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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: 606   /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 02, tháng 7/2019 

 

              Đắk Nông, ngày 09 tháng 7 năm 2019 

          

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã; 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình 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 02 - tháng 7 năm 2019, 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 Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ và truyền 

thống cách mạng của nhân dân tỉnh Đắk Nông (theo Kế hoạch số 125-

KH/BTGTU Đắk Nông ngày 18/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông) 

Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, công nhân lao động; nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử truyền 

thống đấu tranh cách mạng và những di tích, nhân vật, sự kiện lịch sử của tỉnh 

Đắk Nông qua các thời kỳ. Ngày 18/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông 

đã ban hành Kế hoạch số 125-KH /BTGTU về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu 

Lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng của Nhân dân tỉnh Đắk Nông”.  

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và 

nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức cuộc thi bắt đầu từ ngày 25/4- 

15/8/2019; thời gian thi và nhận bài thi bắt đầu từ 30/4-15/8/2019; thời gian trao 

giải dự kiến vào ngày 5/9/2019. 

Để tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng cuộc thi tới toàn thể cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân nhân lao động; đoàn viên, thanh 

niên, hội viên và người lao động nhận thức được ý nghĩa và tham gia tốt cuộc 

thi, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch 

của Cuộc thi để mọi người biết và tham gia Cuộc thi. 

Tăng cường đăng, phát tin, bài hoặc xây dựng các chuyên trang, chuyên 

mục tuyên truyền, đăng tải nội dung và thể lệ của Cuộc thi. 

2. Tuyên  truyền Hội nghị giao lưu tiên tiến Cụm thi đua các tỉnh Tây 

Nguyên và Duyên hải Miền Trung năm 2019(theo Kế hoạch 351/KH – UBND 

ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông) 
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Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền  

sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc 

thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, những thành tích xuất sắc trong công 

cuộc đổi mới.  

Tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về 

các phong trào thi đua yêu nước, gương điển các điển hình tiên tiến, gương 

người tốt, việc tốt, mô hình mới, do cơ quan truyền thông phát hiện và Ban Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh giới thiệu, để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong các tầng 

lớp nhân dân. 

3. Tuyên truyền việc chủ động ứng phó thiên tai (theo Chỉ thị số 06/CT 

– UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông).  

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

cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền uyên truyền các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, 

trọng tâm là Chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh về 

chủ động ứng phó thiên tai năm 2019. 

Tuyên truyền quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng, chống thiên tai của 

tỉnh là chủ động phòng, chống; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương, có hiệu 

quả trong mọi tình huống có thể xảy ra. Chú trọng tuyên truyền về các trọng 

điểm và vị trí xung yếu tại các sông, suối, hồ, đập và các điểm thường xuyên xảy 

ra úng ngập cục bộ ở địa phương, đơn vị để nhân dân biết. 

Tuyên truyền, phổ biến về các loại thiên tai, bổ túc những kiến thức cơ bản, 

phổ biến kinh nghiệm về phòng, chống lụt, bão, úng ngập; vận động, tổ chức, 

hướng dẫn cho nhân dân những biện pháp chủ động chuẩn bị, tự tổ chức phòng, 

chống lụt bão úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương theo phương châm 

“4 tại chỗ". 

Tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền huyện, thị xã, phường, xã, thị 

trấn trong công tác tuyên truyền người dân triển khai các biện pháp chằng, néo 

nhà, xưởng, kho tàng, trường học, bệnh viện, ...tiến hành cắt tỉa cành cây dễ bị 

đổ, gãy và khả năng ảnh hưởng đến hệ thống đường điện, viễn thông, ảnh hưởng 

đến dân sinh, kinh tế; kiểm tra, sửa chữa các hệ thống thu lôi chống sét ở các 

công trình có chiều cao xây dựng quy mô tương đối lớn dễ bị sét đánh; có biện 

pháp di dời những hộ gia đình đang sinh sống trong các vùng có nguy cơ ngập 

lụt, sạt lở đất, đe dọa đến tính mạng con người 

Biểu dương và giới thiệu kinh nghiệm của những địa phương, đơn vị, tập 

thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động ứng phó thiên tai.  Đồng 

thời, phê phán những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân làm chưa tốt nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai, lụt, bão úng ngập. 

4. Tuyên truyền triển khai Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan 

đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019(theo Kế hoạch 

352/KH – BCĐ của Ban chỉ đạo 896 tỉnh Đắk Nông). 

Đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên 

thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh tăng 
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cường công tác tuyên truyền, phổ biến  các văn bản hướng dẫn thi hành và nội 

dung Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Nghị định số 

137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số  07/2016/TT-BCA 

ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy đinh chi tiết một số điều của Luật Căn 

cước và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP...Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong thu thập thông tin về dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. 

Phối hợp với các ngành liên quan để chủ động thực hiện công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện, ấn phẩm của cơ quan.  

Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã phối hợp với các cơ 

quan có liên quan ở địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở 

tuyên truyền việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa 

bàn. 

5. Tuyên truyền đợt cao điểm trấn áp tội phạm mua bán người trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019(theo Kế hoạch 149/KH – CAT – PC02 ngày 

02/7/2019 của Công an tỉnh Đắk Nông). 

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông vẫn còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, tính chất ngày càng phức tạp. 

Mục tiêu mà các đối tượng mua bán người thường hướng tới là những địa bàn 

vùng sâu, vùng xa, nơi có trình độ dân trí thấp, nạn nhân là những cô gái trẻ, có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm và thu nhập không ổn định để 

dụ dỗ, lừa gạt và đưa bán nạn nhân qua Trung Quốc bấp  hợp pháp bằng đường 

tiểu ngạch qua biên giới hoặc con đường hợp pháp như đi du lịch, thăm quan 

bằng máy bay.  

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người 

giai đoạn 2016 – 2020 của Chính phủ, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông 

trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cũng như về âm 

mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người nói chung, 

những đặc trưng của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói 

riêng đến người dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tự bảo vệ, tự 

phòng ngừa trước những thủ đoạn của tội phạm mua bán người. 

Nâng cao chất lượng, số lượng tin, bài truyên truyền về phòng, chống tội 

phạm mua bán người; phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán 

người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã. 

Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình mua bán người; những chính 

sách, pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. 

6. Tuyền truyền công tác quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn 

tỉnh(theo Kế hoạch số 301/KH – UBND ngày  10/6/2019 và Công văn số 

3038/UBND – KTN ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông) 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=137/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường 

tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục vệ sinh 

cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.  

 Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch để đảm bảo sức 

khỏe cộng đồng và trách nhiệm chi trả tiền nước để công trình hoạt động an 

toàn, bền vững. 

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 
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