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       Đắk Nông, ngày       tháng 7 năm 2021 

 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, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các 

huyện, thành phố. 

 

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 3- tháng 7 năm 2021, 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 Đề án trồng một tỷ cây xanh (theo Kế hoạch số 

464/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh) 

Nhằm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, 

tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm 

nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, 

phong trào thi đua như “Ngày chủ nhật xanh”, “Trồng thêm một cây xanh là 

thêm một hành động vì môi trường”, “Màu xanh cho tương lai”,… để kêu gọi, 

vận động toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường 

xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội. Đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành 

phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân. 

Truyền thông phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội; quan điểm, mục tiêu, 

nhiệm vụ của Kế hoạch này. Phát hiện các tấm gương, điển hình tiên tiến, 

“người tốt việc tốt” trong phong trào trồng cây, trồng rừng để động viên, khuyến 

khích, nhân rộng. 

2. Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” (theo Kế hoạch số 470/KH-UBND ngày 15/7/2021 của 

UBND tỉnh) 

Nhằm tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 nâng cao nhận thức của nhân dân về 

vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao (viết tắt là TDTT) trong 

việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các 
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tệ nạn xã hội, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền 

Cuộc vận động nhằm vận động Nhân dân tự chọn cho mình môn thể thao phù 

hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý suốt đời để nâng 

cao sức khỏe, thể chất vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả 

nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì Quốc thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng 

mong muốn. 

3. Tuyên truyền tháng hành động người cao tuổi Việt Nam (theo Kế 

hoạch số 467/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh) 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp 

chính quyền, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình 

già hóa dân số, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền 

về việc triển khai thi hành Luật Người cao tuổi năm 2009, công tác chăm sóc 

người cao tuổi và hoạt động người cao tuổi; nâng cao chất lượng tin, bài tuyên 

truyền về trợ giúp pháp lý, phát huy vai trò người cao tuổi. 

4. Tuyên truyền Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áo dụng các biện pháp tư 

pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập 

cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ (theo Kế 

hoạch số 453/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh) 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền 

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình 

phạt tù; người bị áo dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành 

chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021. Tăng cường thông tin, tuyên 

truyền về tình hình triển khai các nhiệm vụ của Đề án nói riêng và công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc Đề án nói chung; tiếp tục duy 

trì, tăng cường đổi mới, đa dạng các nội dung tuyên truyền trên các chuyên 

trang, chuyên mục để phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng thời 

điểm, địa bàn với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu; tăng cường tuyên truyền thông 

qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

trực tuyến với quy mô, nội dung phù hợp để bảo đảm yêu cầu công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho các đối tượng trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn 

biến phức tạp. 

5. Tuyên truyền tham gia cuộc thi khoeir nghiệp (theo Công văn số 

1374/CV-BTC ngày 16/7/2021 của Ban tổ chức Cuộc thi khoier nghiệp lần thứ 

II năm 2021) 
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Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tăng 

khả năng hiện thực hóa của dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền 

truyền Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021 tuyên truyền, 

vận động các đối tượng tham gia dự thi để đảm bảo công tác tổ chức cuộc thi 

được diễn ra kịp thời, chất lượng, hiệu quả với các ý tưởng, đề án khởi nghiệp 

dự thi phải viết thành Đề án theo mẫu. (tải mẫu tại website: daknong.gov.vn 

hoặc daknongdpi.gov.vn hoặc ipcdaknong.com.vn) 

6. Tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 

tập (theo Công văn số 3597/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh) 

Nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí quan trọng của 

công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. 

 Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân 

dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ý nghĩa, 

tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

 7. Tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn 
(theo Công văn số 3604/UBND-KTN ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh) 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền 

Luật Khí tượng thủy văn và các quy định khác có liên quan; đồng thời, theo dõi 

việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn; tăng cường theo dõi, đánh giá, khai thác, sử dụng tin dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống 

thiên tai tại địa phương. 

Truyền thông đưa tin, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai theo đúng quy 

định, đảm bảo độ chính xác, tin cậy đến mọi tầng lớp nhân dân để ứng phó kịp 

thời khi tình huống thiên tai xảy ra. 

8. Tuyên truyền các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Viêm da nổi 

cục trên trâu, bò lây lan trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 3603/UBND-

KTN ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh) 

Hiện nay, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xảy ra tại 13 hộ/10 thôn 

tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô. Để tránh việc dịch bệnh lây lan nhanh, gây 

thiệt hại kinh tế cho người dân và ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi của tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền 

kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh, tính chất dịch tễ của bệnh, các biện 

pháp phòng, chống bệnh; trường hợp giấu dịch, phát tán dịch bệnh thì bị xử lý 

http://www.daknongdpi.gov.vn/
http://www.daknongdpi.gov.vn/
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theo quy định của pháp luật; nguyên tắc tuyên truyền vừa bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt trâu, bò, 

tránh gây hoang mang trong xã hội (bệnh Viêm da nổi cục không lây sang 

người).  

Tuyên truyền đến người chăn nuôi, trang trại chăn nuôi áp dụng nghiêm 

ngặt giải pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chủ động sử dụng hóa chất đặc hiệu 

tiêu diệt côn trùng (ruồi, muỗi, ve, mòng), vôi bột để khử trùng tiêu độc khu vực 

chăn nuôi. Tổ chức ký cam kết với người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết 

mổ trâu, bò thực hiện 5 “không”, gồm: Không giấu dịch; Không mua bán, vận 

chuyển trâu bò bệnh, trâu bò chết; Không giết mổ, tiêu thụ thịt trâu bò bệnh, trâu 

bò chết; Không vứt xác trâu bò ra ngoài môi trường; Không chăn thả rông trâu, 

bò bị bệnh.  

9. Tuyên truyền đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu 

cầu người dân (theo Công văn số 951/PA-STC ngày 17/7/2021 của Sở Công 

thương) 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin, 

tuyên truyền về tình hình dịch Covid – 19, khuyến cáo nhân dân không lo lắng 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn cảu cơ quan chức 

năng, không đổ xô đi gom mua hàng hóa tích trữ mà chỉ mua hàng hóa đủ dùng 

2 – 3 ngày. 

10. Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-

CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 (theo Công văn số 473/TTCS-TQ 

ngày 16/7/2021 của Cục Thông tin cơ sở) 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, các đài truyền thanh các xã 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền phổ biến nội dung 

Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và 

hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định 

số 1161/2021/QĐ-CTN. 

Truyền thông về chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước 

đối với những người phạm tội bị kết an phạt tù để họ sớm trở về hòa nhập với 

gia đình, cộng đồng và xã hội. Qua đó, khẳng định chính sách đúng đắn của chế 

độ, nhằm ngăn chặn để các thế lực thù địch không có căn cứ xuyên tạc, bôi nhọ 

các chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những 

người phạm tội. 

Thông tin kịp thời tài liệu được công bố có liên quan đến người đã được 

đặc xá để mọi người dân và các phạm nhân hiểu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy 

trình thủ tục xét đặc xá… Qua đó, họ có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của mình, tự đối chiếu, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, tránh 

nhầm lẫn, sai sót. 

Tuyên truyền để gia đình, cộng đồng, quần chúng nhân dân, các cấp, các 

ngành và tổ chức xã hội có trách nhiệm đón nhận, giúp đỡ để những người được 
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đặc xá cóa bỏ mặc cảm, bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, sớm 

hòa nhập cộng đồng. 

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);  

- Cục Thông tin cơ sở; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở NN&PTNT, Sở VHTT&DL; 

- Sở LĐTB&XH, Sở KH&ĐT; 

- Công an tỉnh; 

- Sở GD&ĐT, Sở TN&MT; 

- Sở Công thương; 

- Ban Giám đốc; 

- - Trang TTĐT Sở TTTT; 

   - Lưu: VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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