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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:  740  /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền  

tuần 02, tháng 8/2019 

 

              Đắk Nông, ngày  13  tháng 8 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 8 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 chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả 

mạo nhãn mác Việt Nam ( theo công văn số 38/BCĐ-CQTT, ngày 01/8/2019 

của Ban chỉ đạo 389/ĐP) 

Triển khai kế hoạch số 19/KH-BCĐ389 ngày 23/7/2019 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc tăng cường 

phòng chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả nhãn mác Việt Nam. 

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

cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch số 19/KH-BCĐ389 ngày 23/7/2019 của Ban 

Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hành vi gian lận, giải mạo nhãn 

mác, xuất xứ hàng Việt Nam; phát động toàn dân không bao che, tiếp tay cho 

các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa và tham gia tố giác các tổ chức, cá nhân 

có hành vi vi phạm. 

2. Tuyên truyền thực hiện mở rộng trả lương qua tài khoản, nâng cao 

chất lượng dịch vụ thanh toán qua tài khoản ngân hàng. 

Nhằm tiếp tục mở rộng việc trả lương qua tài khoản, nâng cao chất lượng 

dịch vụ thanh toán, vận động khuyến khích thanh toán qua tài khoản ngân hàng 

theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg 

ngày 30/12/2016 về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thanh toán không 

dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. 

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

mạnh thực hiện theo Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ 

công theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 4501/KH-UBND ngày 

29/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán 



 2 

qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã 

hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Chủ động thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn cách sử dụng các phương 

thức thanh toán mới, hiện đại cho khách hàng; có chính sách, chương trình ưu 

đãi phù hợp nhằm thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích 

cực sử dụng các phương tiện TTKDTM. 

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 tăng cường công tác tuyên truyền, 

khuyến khích, vận động hướng dẫn để cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động sử dụng TTKDTM bằng nhiều nhiều thức phù hợp. 

3. Tuyên truyền chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây 

ra ( theo công văn số 3790/UBND-KTN, ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh) 

Thời gian qua do ảnh hưởng cơn Bão số 3, đã gây mưa to liên tục, lốc 

xoáy trên địa bàn tỉnh, gây ngập úng cục bộ, sạt lỡ đất, sập nhà ở một số khu vực 

như xã Cư Knia, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, xã Đắk Sin, xã Đắk Ru, huyện Đắk 

R’lấp..., thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân... Để chủ động 

đối phó với diễn biến mưa lũ, ngập lụt, lốc xoáy, sạt lở đất và các tình huống bất 

thường khác.  

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, chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lũ trên địa bàn; chuẩn bị 

lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để khắc phục hậu quả theo phương châm 

“4 tại chỗ”; tập trung mọi nguồn lực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do ảnh 

hưởng của mưa lũ gây ra, ổn định đời sống và sản xuất. 

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông tăng cường thời lượng 

phát sóng, đưa tin về mưa, lũ, xả lũ các hồ chứa để các cấp chính quyền địa 

phương và người dân chủ động phòng chống. 

4. Tuyên truyền thông tin hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng thủy 

sản sang thị trường Trung Quốc ( theo công văn số 3713/UBND-KTN, ngày 

05/8/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông) 

Từ cuối năm 2018, chính sách biên mậu phía Trung Quốc có sự thay đổi 

thông qua việc thực hiện các chính sách phi thuế quan nhằm kiểm tra nghiêm 

ngặt chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và quy chuẩn bao gói nhãn mác; quản lý và 

truy xuất hồ sơ doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam 

sang thị trường Trung Quốc. 

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

cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các doanh 

nghiệp, các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh về Thông tin thay đổi chính 

sách biên mậu của các cơ quan chức năng Trung Quốc đối với việc nhập khẩu 

mặt hàng nông sản thủy sản. 
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 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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