CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 910/STTTT-TTBCXB
V/v hướng dẫn một số nội dung tuyên
truyền (Từ tuần 2, tháng 9/2020)

Đắk Nông, ngày 07 tháng 9 năm 2020

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 2 - tháng 9 năm 2020, 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, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
(theo Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND về triển khai thực
hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị đông viên năm 2019)
Nhằm tập trung tuyên truyền, phổ biến, cho cán bộ, đảng viên, lực lượng
vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của
Đảng, chính sách và luật pháp của nhà nước về xây dựng và huy động Lực
lượng dự bị động viên; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Lực lượng dự
bị động viên, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ,
đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân về chiến lược xây dựng lực lượng dự
bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền Đề án
tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị đông viên năm 2019 trên các
phương tiện thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức, đưa tin, bài, thông tin
phổ biến chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của
Nhà nước về lực lượng dự bị động viên. Tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân
hiểu đầy đủ, chính xác về chính sách, pháp luật về quốc phòng, quân sự nói
chung, Luật Lực lượng dự bị động viên nói riêng; trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức và toàn dân trong xây dựng lực lượng dự bị động viên.
2. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh 12/9/1930
– 12/9/2020 (theo Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU ngày 31/8/2020 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy)
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Nhằm tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh
(12/9/1930 – 12/9/2020) về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân, bài học kinh
nghiệm của cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết
- Nghệ Tĩnh; khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh - nền tảng tạo
dựng khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột trong tập hợp các tầng
lớp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử của cao trào cách mạng 1930 - 1931; tôn vinh
những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân
đã làm nên cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta ngay từ buổi đầu mới thành
lập.
Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, cổ
động trực quan bằng các hình thức phù hợp tại các khu trung tâm, cơ quan, công
sở về ý nghĩa, giá trị lịch sử của cao trào cách mạng 1930 – 1931; tôn vinh
những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân
đã làm nên cao trao đấu tranh những năm 1930 – 1931, mà đỉnh cáo là Xô Viết –
Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta ngay từ buổi đầu mới thành
lập.
Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh
nghiệm của phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh gắn với phong trào thi đua yêu
nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng.
Truyền thông đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc
về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí
Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.
3. Tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020
(theo Công văn số 4428/CV-BCĐ, ngày 28/8/2020 của Ban chỉ đạo an toàn vệ
sinh thực phẩm)
Nhằm tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm
cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các loại bánh kẹo,
thực phẩm bao gói sẵn, đặc biệt là bánh trung thu dự kiến sẽ gia tăng đột biến.
bên cạnh 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 dố
bánh kẹo nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực
phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dung trên địa bàn tỉnh. Đề nghị
các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông
tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Đối
với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm yêu cầu thực hiện quy định pháp luật

3

về an toàn thực phẩm quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu
về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về
nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố
sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn
sản phẩm. Đối với người tiêu dung cần hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo
quản và sử dụng thực phẩm an toàn.
Kết thức đợt triển khai đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công
tác tuyên truyền gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh theo quy định.
4. Tuyên truyền và xử lý hành vi quảng cáo động vật hoang dã trái
phép trên internet (theo Công văn số 4400/UBND-KGVX ngày 27/8/2020 của
UBND tỉnh)
Nhằm tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người lao động của
đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật liên quan đến bảo
vệ động vật hoang dã; các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về động vật hoang dã,
trong đó tăng cường phổ biến các chế tài về hành vi quảng cáo động vật hoang dã
trái phép trên internet.
Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, đơn vị liên
quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo
vệ động vật hoang dã; các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về quảng cáo động vật
hoang dã trái phép trên internet. Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát, ngăn chặn các vi phạm về quảng cáo động vật hoang dã trên internet.
5. Hội nghị sơ kết đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao
thông (theo Thông báo số 724/TB-VPUBND ngày 21/8/2020 của VPUBND tỉnh
về Kết luận của đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh tại Hội nghị sơ kết đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 06
tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020)
Nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao
thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn và thân thiện
môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.
Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền
theo chủ đề năm an toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.
Thông tin truyền thông phải nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung các trang
tin, chuyên mục tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng
đến chủ đề phòng, chống vi phạm nồng độ cồn; thực hiện quy định pháp luật về
đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; an toàn giao thông địa bàn
nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc.
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6. Tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền
thông công tác Dân Vận của Đảng (theo Kế hoạch 84 – KH/BDVTU ngày
18/8/2020 của Ban Dân Vận tỉnh ủy)
Nhằm tuyền truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày Truyền
thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) tuyên dương điển
hình “Dân vận khéo” toàn quốc, Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân vận, qua
đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công
tác dân vận của Đảng.
Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền
các hoạt động tới kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của
Đảng, việc triển khai các hoạt động phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
của địa phương, đơn vi và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đẩy mạnh
việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị
quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về công tác dân vận. Tôn
vinh, biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị và toàn
xã hội.
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);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban chỉ đạo ATVSTP;
- VP UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Ban Giám đốc;
- - Trang TTĐT Sở TTTT;
- Lưu VT, TTBCXB.
-
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PHÓ GIÁM ĐỐC

