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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: 764 /STTTT-TTBCXB 
Hướng dẫn tuyên truyền  

tuần 03, tháng 8/2019 

 

              Đắk Nông, ngày 21 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 03 - 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 Hội nghị phát triển hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu 

cầu các Hiệp định thương mại tự do ( theo Kế hoạch số 434/KH-UBND, ngày 

15/8/2019 của UBND tỉnh) 

Nhằm tập trung tuyên truyền cho “Hội nghị toàn quốc về phát triển hồ 

tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu các Hiệp định thương mại tự do” diễn ra từ ngày 

22/8/2019 đến ngày 23/8/2019 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông do UBND 

tỉnh Đắk Nông phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. 

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

cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị, diễn biến, nội dung 

của Hội nghị phát triển hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu các Hiệp định thương 

mại tự do.  

Theo chương trình, hội nghị dự kiến diễn ra như sau: 

- Ngày 22/8/2019: Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đại diện 

UBND tỉnh Đăk Nông, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, Hiệp hội Hồ 

tiêu Việt Nam đi khảo sát đánh giá thực tế 03 mô hình trên địa bàn tỉnh về sản 

xuất hồ tiêu hướng hữu cơ, chế biến kinh doanh hồ tiêu và mô hình đang gặp 

khó khắn vướng mắc về tín dụng. 

- Ngày 23/8/2019: “Hội nghị toàn quốc về phát triển hồ tiêu bền vững đáp 

ứng yêu cầu các Hiệp định thương mại tự do” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 

tỉnh Đắk Nông –với khoảng 250 – 300 đại biểu tham dự. Hội nghị đánh giá thực 

trạng sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu hồ tiêu hiện nay nhằm đưa ra những giải 

pháp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để tập trung tháo gỡ khó khăn cho 

ngành hồ tiêu trong thời gian tới. Đồng chủ trì hội nghị: Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 

Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch Hiệp hội 

Hồ tiêu Việt Nam. 
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2. Tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2020 ( theo Kế hoạch 426/KH-UBND, ngày 12/8/2019) 

Triển khai kế hoạch số 426/KH-UBND  ngày 18/8/2019  của UBND tỉnh 

Đắk Nông thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.  

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

cơ quan, các trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác 

truyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan đến 

công tác tuyển quân. Tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài về Luật Nghĩa vụ 

quân sự, truyền thông của địa phương; biểu dương các đơn vị, cá nhân chấp 

hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự để nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo 

vệ Tổ quốc. 

3. Tuyên truyền ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt nở đất và đảm bảo 

an toàn hồ đập ( theo công văn số 3794/UBND-KTN, ngày 09/8/2019 của 

UBND tỉnh Đắk Nông) 

Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  vẫn còn diễn biến phức tạp 

và khó lường, một số địa phương còn mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, có nơi rất 

to, đặc biệt là huyện Đắk R’lấp, tại một số điểm như Đắk Ru, Nghĩa Thắng, 

Quảng Tín... theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài khí 

tượng Thủy văn Đăk Nông, trong những ngày tới, mưa lớn khả năng vẫn tiếp tục 

diễn ra, cảnh báo nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết về  diễn biến 

mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất  trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan báo 

chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh 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; đồng thời tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ giúp người dân 

khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống ở các khu vực bị thiệt 

hại do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất 

Đề nghị 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 các hoạt động Tết Trung thu năm 2019 và đảm bảo 

an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh ( theo kế hoạch số 

437/KH-UBND, ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông và công văn số 

3912/CV-BCĐLNATTP, ngày 16/8/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn 

thực phẩm) 

Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, đầm 

ấm; thu hút các em tham gia vào các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và 

an toàn để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. 

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, giáo 
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dục và vận động xã hội qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Truyền 

hình, phát thanh, báo viết, báo mạng; sản xuất và cấp phát áp phích, tờ rơi, tài liệu 

truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ 

chức xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định 

tại Luật Trẻ em năm 2016; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính 

trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục 

và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại 

trẻ em; Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông 

về viêc̣ tăng cường phòng, chống tai naṇ đuối nước trẻ em và một số chính sách, 

chương trình dành cho trẻ em...; đặc biệt, lên án các hành vi xâm hại, ngược đãi 

và bạo lực trẻ em. Đồng thời Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch 

nước; thông tin về các hoạt động đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn 

tỉnh. 

Bên cạnh các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, cần lưu ý tuyên truyền 

đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019. 

Hướng dẫn người tiêu dùng việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực 

phẩm an toàn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an 

toàn cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một 

số loại bánh kẹo nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.  

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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