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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 665/STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền  

tuần 04, tháng 7/2019 

 

              Đắk Nông, ngày 23 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 04 - 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. Tuyền truyền kết quả Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm lỳ 

2016 – 2021 ( theo thông báo số 21/TB-HĐND, ngày 15/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh) 

Triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, từ ngày 

09/7/2019 đến ngày 11/7/2019, HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức kỳ họp thứ 8 

Khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

Đề nghị Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; các cơ quan báo chí, truyền 

thông, các trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị bám sát thông báo số 

21/TB-HĐND, ngày 15/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả Kỳ họp 

thứ 8 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm lỳ 2016 – 2021 thực hiện tuyên truyền kết quả 

kỳ họp. 

Cụ thể, tập trung vào các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế 

hoạch phát triển KTXH năm 2018; tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2019; 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; việc thực hiện chất vấn và trả lời 

chất vấn tại kỳ họp; 19 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. 

2. Tuyền truyền thực hiện Chỉ số Hiện đại hóa nền hành chính tỉnh 

(theo công văn số 3346/UBND-TTĐT, ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về việc 

khắc phục những tồn tại, hạn chế việc thực hiện Chỉ số hiện địa hóa nền hành 

chính tỉnh) 

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế việc thực hiện Chỉ số Hiện đại 

hóa nền hành chính tỉnh, từng bước hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính 

quyền kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhằm nâng cao Chỉ 

số Hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh trong 

năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 3346/UBND-TTĐT, ngày 
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16/7/2019 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế việc thực hiện Chỉ số hiện 

địa hóa nền hành chính tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai thực hiện tốt việc tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ. Riêng các Trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh đề nghị đảm bảo cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, tuân 

thủ Nghị định số 43/2011/NĐ – CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về quy định 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 

hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; Thông tư số 32/2017/TT 

– BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định việc 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối 

với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh và 

trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã 

tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức về lợi ích và sự thuận tiện của dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thông qua các tin bài, phóng sự được 

đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng . 

3. Tuyên truyền một số nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ ( Theo công văn 

số 585/STP-VBPBPL, ngày 30/5/2019 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn một số 

nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 

của Thủ tướng Chính phủ) 

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ kịp thời, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, ngoài các nội dung thực 

hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1676/UBND-NC ngày 

17/4/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

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

cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ 

biến, về nội dung của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; , tập trung vào những 

điểm mới cho các cơ quan , đơn vị , cán bộ , công chức thuôc̣ phạm vi quản lý 

bằng hình thức phù hợp; Quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật theo định mức quy định tại Điều 4 của Quyết định số 

14/2019/QĐ—TTg. 

4. Tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 ( theo Kế 

hoạch số 131/KH-UBND, ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi 

hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh) 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền  phổ biến Luật 

Công an nhân dân năm 2018 (trong đó, lưu ý tuyên truyền khoản 4 Điều 33, 

khoản 3 Điều 39, điểm b khoản 1 Điều 41, điểm a khoản 3 Điều 41, các khoản 6, 

7 Điều 41, khoản 3 Điều 42) và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi 
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tiết, biện pháp thi hành cho cán bộ, công chức, các hội viên và nhân dân trên địa 

bàn tỉnh biết. 

 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; 

-  - Ban Giám đốc; 

-  - Trang TTĐT Sở TTTT; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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