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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:  684    /STTTT-TTBCXB 
Một số nội dung cần tập trung thông tin,  

tuyên truyền 

 

              Đắk Nông, ngày  03  tháng 10 năm 2017 

           
Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng/trang TTĐT các cơ quan, đơn vị; 

- Đài TT-TH các huyện, thị xã . 

 

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, căn cứ vào một số 

nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông 

tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan hoạt động truyền thông chú ý 

tập trung triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau: 

 1. Tuyên truyền tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn 

tỉnh (Theo Công văn số 4462/UBND – NN ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên) 

Nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng trên 

địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tại Báo cáo số 55-BC/BVĐTN 

ngày 23/5/2017; đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, 

phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, phối hợp với UBND các 

huyện, thị xã Gia Nghĩa tăng cường thời lượng phát sóng, phát thanh và tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định 

của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Tuyền truyền tuyên truyền các Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương Đảng 

lần thứ 5 (khóa XII) (theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 16/8/2017 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công văn số 4573/UBND – KGVX ngày 23/8/2017 của UBND 

tỉnh) 

Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII) đã ban hành ba nghị quyết 

Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng 

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-

NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Để 

giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh, các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm rõ quan điểm phát triển kinh tế được đề ra tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII, được cụ thể ở 3 Nghị quyết nêu trên, Sở Thông ttin và Truyền 

thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang 

thông tin điện tử, ấn phẩm bản tin trên địa bàn tỉnh biên tập tuyên truyền những điểm mới 

của 3 nghị quyết trên. 



 2 

Xây dựng kế hoạch, biên tập, đảm bảo thời lượng đăng, phát nội dung các nghị 

quyết, những điểm mới của nghị quyết; hình thành các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài 

phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ở cơ sở 

gắn với tuyên truyền 3 nghị quyết; tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các 

ngành, các địa phương. Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong lao 

động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trong triển khai 3 

nghị quyết. 

Chủ động trong thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, doanh nghiệp, người tiêu dùng và 

góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các tình huống kinh tế - xã hội phức 

tạp, nhạy cảm. Hàng năm có kế hoạch xây dựng tuyến bài phản ánh, đánh giá quá trình tổ 

chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. 

3. Tuyền truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (theo Hướng 

dẫn số 43-HD/BTGTU ngày 17/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công văn số 

4573/UBND – KGVX ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh).  

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

thông tin điện tử, ấn phẩm bản tin trên địa bàn tỉnh tuyên truyên, khẳng định tầm vóc, ý 

nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng 

thế giới và Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười 

Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các 

nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của 

Việt Nam. Tập trung cao điểm từ 15/10 đến 15/11/2017. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp, phát sóng các chương trình kỷ 

niệm của Trung ương; chiếu phim tài liệu về 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vào 

dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp. 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, bản tin, ấn phẩm của các địa 

phương, đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp để chuyển tải các nội dung định hướng tuyên 

truyền; đặt paner liên kết đến các chuyên trang, chuyên mục Kỷ niệm 100 năm Cách 

mạng Tháng Mười Nga của Báo Nhân dân điện tử, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Báo Đắk Nông,…từ tháng 10/2017. 

4. Tuyền truyền thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ 

tướngChính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình (theo Kế 

hoạch số 426/KH – UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh). 

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

thông tin điện tử, ấn phẩm bản tin trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, xây dựng 

chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phản ánh về tình hình thực hiện Chỉ thị số 11 của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Thường xuyên phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác gia đình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình, về việc thực hiện các 

quy định về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, về trách nhiệm của nam giới đối với sự 

bình đẳng trong công việc gia đình và bảo đảm quyền của phụ nữ trong gia đình, xóa bỏ 

định kiến trọng nam khinh nữ, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã 

hội xâm nhập vào gia đình, góp phần làm giảm tình trạng ly hôn, ly thân…, xây dựng gia 

đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 
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Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối 

sống trong gia đình theo các chương trình, đề án về lĩnh vực gia đình đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành: Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 18/9/2014, triển 

khai thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây 

dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch 

số 243/KH-UBND ngày 24/6/2016, thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; Kế hoạch số 447/KH-

UBND ngày 06/10/2016, về thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 

2020 trên địa bàn tỉnh… thông qua nhiều hình thức khác nhau. 

5. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm (theo 

Công văn số 4749/UBND – KGVX  ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị 13/CT-TTg về ATTP). 

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

thông tin điện tử, ấn phẩm bản tin trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở: 

Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, UBND các huyện, thị xã… 

thực hiện hiệu quả chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm (ATTP). Chú ý tăng 

cường đưa tin bài, tạo chuyên mục, chuyên trang, chương trình về ATTP; thông tin, 

tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về ATTP, nhất là các điển hình sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm nghiêm trọng về 

ATTP. 

6. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng(theo Công văn 

số 4342/UBND – NC  ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh) 

Công tác thông tin cần chú trọng tuyên truyền việc đưa nội dung phòng, chống 

tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện Chỉ thị số 50-

CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", 

"tự chuyển hóa" trong nội bộ ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

7. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue 

trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 1419/QĐ – UBND ngày 30/8/2017 của UBND 

tỉnh; Công văn số 5258/UBND – KGVX ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc ngăn chặn dịch sốt xuất huyết). 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dịch bệnh cho người dân, trong đó tập trung tuyên 

truyền, hướng dẫn để người dân nâng cao nhận thức đúng, đầu đủ về sự nguy hiểm của 

bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch. Cập nhật thông tin, thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh nhưng đảm bảo không để người dân hoang mang, không ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất của người dân và địa phương. 

Tuyên truyền về nguyên nhân, tác hại của dịch sốt xuất huyết, hướng dẫn cách 

phòng bệnh; chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức diệt loăng quăng, bọ gật trên địa 

bàn, nhất là tại các công trường xây dựng, nhà trọ. Phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng 
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và 100% hộ gia đình tại khu vực xảy ra số xuất huyết; khuyến cáo người dân ngủ phải 

mắc màn, tránh muỗi đốt. Phát hiện sớm, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc 

bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát thành dịch lớn, hạn chế 

thấp nhất trường hợp tử vong. Hướng dẫn người soc dấu hiệu mắc sốt huyết đến ngay cơ 

sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà… 

Đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn; công tác 

chuẩn bị các nguồn lực, thuốc, dịch truyền để xử lý kịp thời khi xuất hiện dịch, cấp cứu 

và điều trị kịp thời các trường hợp mặc bệnh của các cơ sở y tế để người dân yên tâm; 

Nêu gương các cơ quan, đơn vị; các tập thể, cá nhân, gia đình, thực hiện tốt phong trào vệ 

sinh phòng bệnh trong cộng đồng. 

8. Tuyên truyền các hoạt động Tết Trung thu 2017 (theo Kế hoạch 500/KH – 

UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 446/KH – BCĐ ngày 5/9/2017 của 

Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh; Kế hoạch 500/KH – UBND ngày 20/9/2017 của 

UBND tỉnh ) 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ 

em, ý nghĩa nhân văn về tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về 

trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời tạo cơ hội cho trẻ em được 

tiếp cận với những thông tin và dịch vụ bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em. 

 Đăng tải thư chúc tết Trung thu của Chủ tịch nước; Luật Trẻ em năm 2016, Nghị 

định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg 

ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống, bạo 

lực, xâm hại trẻ em;  Thông tin các hoạt động tổ chức tết Trung thu cho trẻ em tại địa 

phương. 

9. Tuyên truyền công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên 

chức (theo Công văn số 4742/ UBND – NC ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức). 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm của Đảng, của Nhà nước về yêu 

cầu tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay để cán bộ, công 

chức, viên chức hiểu rõ, tự giác nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, ý thức, đạo đức lối sống và tác phong làm việc. 

10. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh liên cầu khuẩn lợn (theo 

Công văn số 4818/ UBND – NN ngày 1/9/2017 của UBND tỉnh) 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Cư Jút đã xảy ra ca bệnh mắc liên cầu khuẩn lợn trên 

người (tại thôn 11, xã Đắk Drông); nguy cơ gia tăng, bùng phát trong thời gian tới tại các 

xã trên địa bàn huyện Cư Jút và các địa phương khác trong tỉnh rất cao. Để khống chế, 

ngăn chặn kịp thời dịch bệnh liên cầu khuẩn lợn trên người phát sinh trên địa bàn tỉnh, đề 

nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, vận động người dân không ăn tiết 

canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín; không mua bán, vận chuyển, giết 

mổ lợn ốm, chết hoặc sử dụng sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, không sử dụng 

thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề; không vứt xác lợn chết bừa bãi 

ra môi trường; khi phát hiện lợn mắc bệnh phải báo kịp thời cho chính quyền địa phương 

và cơ quan Thú y; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân… 

11. Tuyên truyền thực hiện lộ trình phân phối xăng E5 RON92 (theo Công văn 

số 4846/UBND – CNXD ngày 1/9/2017 của UBND tỉnh) 
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Để thực hiện thành công Đề án 177, Quyết định 53 về việc thay thế xăng khoáng 

bằng xăng sinh học, ngày 6/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Thông báo 255 chỉ đạo 

từ ngày 1/1/2018 trên địa bàn cả nước, xăng khoáng RON 92 sẽ được thay thế hoàn toàn 

bằng xăng E5 RON 95. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường 

các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến chủ trương chính sách về phát triển 

nhiên liệu sinh học E5 RON 92, trong đó làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng E5 RON 

92, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn sử dụng 

xăng E5 RON 92; đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá 

trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 RON 92 trên địa 

bàn tỉnh; các địa phương tạo điều kiện ưu tiên quỹ đất hoặc cho thuê đất để các thương 

nhân đầu mối có hệ thống phân phối trên địa bàn triển khai đầu tư kho, cơ sở vật chất 

phục vụ phối trộn xăng E5 RON 92, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường. 

12. Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao 

động và đình công (theo Công văn số 4798/ UBND – KGVX ngày 31/8/2017 của 

UBND tỉnh) 

Để tăng cường thực hiện pháp luật lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 

của người lao động và người sử dụng lao động, đẩy mạnh xây dựng quan hệ lao động hài 

hòa và tiến bộ trong doanh nghiệp; phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công không 

đúng quy định, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh, chính trị, phát 

triển kinh tế xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền 

thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền, phổ 

biến Pháp luật lao động và các chính sách về lao động của Nhà nước; thường xuyên 

tuyên truyền về những doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về đối thoại tại nơi làm 

việc, thương lượng tập thể, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, quan tâm xây dựng quan hệ 

lao động hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp. 

13. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính (theo Công văn số 4969/UBND 

– NC ngày 8/9/2017 của UBND tỉnh) 

Việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng CCHC đóng vai trò quan trọng trong việc 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Nông. Vì vậy, trong những 

năm qua, thông qua công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, hầu hết các sở, ngành, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công 

chức, viên chức, cơ quan, xí nghiệp và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về 

quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành chính và phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. 

 Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của 

Chính phủ, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng 

cường thời lượng đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách hành chính, thủ tục hành 

chính, trong đó tập trung vào giới thiệu những kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện 

giải quyết các thủ tục hành chính cũng như phản ánh về những thủ tục hành chính còn 

rườm rà, phức tạp; những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, gây phiền hà, sách nhiễu 

cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; những cán bộ, công 

chức gây cản trở quá trình cải cách hành chính tại địa phương. 
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14. Tuyên truyền Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ – CP ngày 

24/2/2017 của Chính phủ về Hòa giải thương mại (theo Kế hoạch 468/KH – UBND 

ngày 8/9/2017 của UBND tỉnh.) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương 

mại (viết tắt là Nghị định số 22/2017/NĐ-CP) nhằm đảm bảo triển khai thống nhất và 

hiệu quả Nghị định, kịp thời hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa 

giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi 

phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án.  

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng 

cường thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-

CP bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

15. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2021 (theo Kế hoạch số 451/KH – UBND ngày 

6/9/2017 của UBND tỉnh). 

Nhằm tăng cường về nhận thức pháp luật và trình độ pháp lý cho cán bộ cơ sở và 

người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những người làm công tác hòa giải cơ 

sở ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Phòng ngừa và làm giảm thiểu các hành 

vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và nhân dân sinh sống làm ăn ở vùng biên giới.  

 Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng, 

duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin về phổ biến pháp 

luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ 

pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công 

dân; nội dung chính sách, pháp luật về: quốc phòng an ninh, ý thức trách nhiệm bảo vệ 

Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 

phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và 

ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; về cải cách hành 

chính; về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; gương người tốt, 

việc tốt trong thực hiện pháp luật. 

Tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn 

kết dân tộc; việc triển khai các chính sách dân tộc; chú trọng tuyên truyền Chương trình 

Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; 

các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi; chính sách về giáo dục, y tế, đào tạo nghề nông thôn. 

Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến 

hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, 

Nhà nước; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh 

chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.  

16. Tuyên truyền chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 (theo Kế 

hoạch số 477/KH – BCĐ ngày 12/9/2017;  công văn số 5228/BCĐ ngày 20/9/2017 của  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

tổ quốc) 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng 

các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tội phạm đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng, tần 

xuất thông tin về công tác phòng, chống tội phạm nhằm định hướng dư luận, tạo sự lan 

tỏa trong toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm 

pháp luật; đồng thời kết hợp kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng internet. 

 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở nhằm nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm, nhất 

là tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm phòng ngừa, tích cực tham 

gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cho các lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở và 

người dân, chú trọng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn không để tội 

phạm lợi dụng hoạt động. 

17.  Tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 

13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (theo Quyết định số 1501/QĐ – 

UBND ngày 13/9/2017) 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững, góp phần quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có gắn với công tác phát 

triển rừng bền vững. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao 

ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn dân, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng 

các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương, Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 19/6/2017 của Tỉnh ủy, các 

văn bản có liên quan đến các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng. 

Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng; tăng cường đưa tin, bài viết, xây dựng phóng sự về chủ đề quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng. Nêu gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 

cháy rừng; phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong bảo 

vệ rừng của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

18. Tuyên truyền tiết kiệm điện (theo Chỉ thị số 07/CT – UBND ngày 15/9/2017 

của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện) 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng 

các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện tiết kiệm 

điện và Chỉ thị này sâu rộng trong nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, 

thực hiện việc tiết kiệm điện.    

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện đến toàn thể cán bộ, 

công viên chức, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân trên địa bàn. 

19. Tuyên truyền năm APEC Việt Nam năm 2017(theo Hướng dẫn số 44-

HD/BTGTU ngày 12/9/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 



 8 

Năm 2017 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị APEC 2017 với chủ đề “Tạo động 

lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo 

chí tập trung tuyên truyền dài hạn trong cả năm 2017 về các hoạt động chuẩn bị cho Năm 

APEC 2017, nhằm nâng cao nhận thức của công chúng nói chung về APEC, tạo ấn tượng 

với bạn bè quốc tế về việc Việt Nam đăng cai APEC 2017. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh mở các 

chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền, tập trung cho các chuỗi sự kiện 

liên quan đến Năm APEC 2017, đề cao những nỗ lực, công tác chuẩn bị cho APEC 2017 

mà Việt Nam đang triển khai, nhấn mạnh dấu ấn Việt Nam trong năm APEC 2017, góp 

phần củng cố xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, nâng cao vị thế 

Diễn đàn APEC. 

Tuyên truyền thành tựu về hợp tác, liên kết của APEC trong gần 30 năm hình 

thành và phát triển; quá trình tham gia APEC của Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa quan 

trọng của việc Việt Nam đảm nhận vai trog chủ nhà APEC 2017 và  chủ đề của năm 

APEC 2017: “tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”; nội dung và kết quả 

Tuần lế Cấp cao APEC lần thứ 25 (AELM) diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11/11/2017 tại 

thành phố Đà Nẵng.  

Báo Đắk Nông, Đài PT – TH tỉnh cần cân đối, hài hòa các nội dung thông tin giải 

trí, thời sự… trong thời gian diễn ra các sự kiện Hội nghị APEC 2017. Chỉ sử dụng logo 

của APEC và biểu trưng Năm APEC của Việt Nam, không sử dụng quốc kỳ, quốc huy, 

quốc ca, quốc thiều, hạn chế sử dụng bản đồ của các nền kinh tế thành viên. Ngoài ra, khi 

đề cập đến các thành viên APEC cần sử đụng đúng tên gọi, thuật ngữ như: Nền kinh tế 

thành viên (không gọi là nước hay quốc gia). Khi đề cập đến lãnh đạo các nền kinh tế 

tham dự hội nghị, cần dùng danh xưng “Nhà lãnh đạo kinh tế”, không dùng danh xưng 

“Tổng thống”, “Thủ tướng”, Nguyên thủ quốc gia”, hoặc “Người đứng đầu chính phủ”… 

20. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công 

chức, viên chức (theo Công văn số 4805/UBND –KGVX ngày 1/9/2017 của UBND tỉnh) 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến các quyền, lợi ích, 

đời sống, lao động của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, liên quan đến 

phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn như: Hiến pháp năm 

2013; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, 

Luật Bảo hiểm xã hội, pháp luật Bảo hiểm thất nghiệp, Luật Bảo hiểm Y tế; Luật Cán bộ, 

công chức; Luật Viên chức; Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật Bình đẳng giới; Luật 

Phòng chống bạo lực gia đình. 

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, các văn bản mới được ban hành và những văn bản pháp luật có liên quan 

trực tiếp đến quyền, lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên 

chức, lao động, nhất là người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện để 

nắm bắt kịp thời, thực hiện sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.  

21. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính (theo Công văn số 4564/UBND 

– NC ngày 7/7/2017 của UBND tỉnh). 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường 

tuyên truyền, thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích; hoàn thành việc công bố, công khai trước ngày 



 9 

31/7/2017 trên Trang thông tin điện tử của cơ quan danh mục thủ tục hành chính được 

thực hiện và không được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích quy định tại Điều 18 

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2017 để báo cáo 

Bộ Thông tin và Truyền thông.  

22. Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông năm 2017 (theo Công văn số 5232/UBND – CNXD ngày 20/9/2017 của 

UBND tỉnh). 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp 

chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phản ánh tình hình và kết quả công tác đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các biểu hiện tiêu cực, bất cập 

trong hoạt động của các cơ quan chức năng; làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, 

pháp luật của nhà nước về đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất 

lượng và gian lận thương mại; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến gương người 

tốt, việc tốt, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả. 

 Chủ động phối hợp các sở, Ban, ngành thực hiện sản xuất chuyên mục và phát sóng 

tuyên truyền, phản ánh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền về tác hại của buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả đối với nền kinh tế, văn hóa cộng đồng, sức khỏe con người; 

phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP kịp thời đưa tin công 

khai các vụ phát hiện, bắt giữ các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng 

cường chất lượng phóng sự, tin, bài về lĩnh vực này. 

23. Tuyên truyền Kế hoạch sưu tầm, lưu trữ tư liệu từ các vị lão thành cách 

mạng tham gia chiến đấu trên chiến trường tỉnh Quảng đức (cũ) và các đồng chí 

nguyên cán bộ chủ chốt tỉnh hiện nay đang sống trong, ngoài tỉnh (theo Kế hoạch số 

48 – KH/TU ngày 15/9/2017 của Tỉnh ủy Đắk Nông) 

Thực hiện chủ trương của tỉnh về việc xây dựng Bia tưởng niệm các đồng chí tham 

gia mở đường hành lang chiến lược Bắc - Nam phía Đông tỉnh Quảng Đức (cũ) và sưu 

tầm, lưu giữ tư liệu từ các vị lão thành cách mạng từng tham gia chiến đấu trên chiến 

trường tỉnh Quảng Đức (cũ) và các vị nguyên các bộ chủ chốt của 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 tuyên truyền, đưa tin về quá trình triển khai kế hoạch 

chuẩn bị xây dựng bia tưởng niệm, cũng như công tác thu thập, sao chụp những tài liệu, 

hình ảnh, tư liệu liên quan đến quá trình sưu tầm.  

Trên đây là một số nội dung cần tập trung thông tin tuyên truyền, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông tổ chức thực hiện thông 

tin các nội dung trên đầy đủ, có hiệu quả./. 

Nơi nhận:     

-  - Như trên (t/h);  

-  - UBND tỉnh (b/c); 

-  - BTG Tỉnh uỷ (b/c); 

-  - Phòng VHTT các huyện, thị xã; 

-  - Ban Giám đốc; 

-  - Trang TTĐT của Sở TTTT; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Châu Ngọc Ba 
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