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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:  81  /STTTT-BCXB 
V/v tuyên truyền tuần 02 tháng 02/2018 

              Đắk Nông, ngày 02  tháng 02 năm 2018 

 

        Kính gửi: 

                                                           - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh  

                                              - Báo Đắk Nông  

                                              - Cổng/trang TTĐT các cơ quan, đơn vị  

                                              - Đài TT-TH các huyện, thị xã  

 

Căn cứ vào những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông;  

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tháng 02 năm 2018, 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 các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên 

đán Mậu Tuất năm 2018 với mục tiêu: “Tết đến với mọi người, mọi nhà”, 

trên tinh thần “Đoàn kết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm” (theo Kế hoạch số 

30/KH-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Về việc triển khai Chỉ thị số 27-

CT/TU ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức 

Tết năm 2018) 

Báo chí, truyền thông tăng cường thực hiện tuyên truyền các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới; các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh; tập 

trung giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật đã đạt được trong 

năm 2017, đặc biệt là những nỗ lực của nhân dân trong sản xuất, kinh doanh; 

thông tin kịp thời các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân; phản ánh không 

khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân... 

Xây dựng các chương trình, chuyên mục mừng Đảng, mừng Xuân 

phong phú, sinh động; chú trọng kiểm soát chặt chẽ các thông tin liên quan 

đến sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra tình trạng sai lệch thông tin, gây 

bất ổn thị trường. 

 2. Tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao 

điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018 trên địa bàn tỉnh 

(theo Công văn số 440/UBND-CNXD ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc đảm bảo trật tự, am toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội 

tuyển bóng đá U23 Quốc gia và dịp cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Lễ hội 

xuân 2018 trên địa bàn tỉnh).  

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 

22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018 trên 
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địa bàn tỉnh; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm về nồng độ 

cồn, tốc độ, chở quá số người quy định và tải trọng phương tiện. 

3. Tuyên truyền “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018 

trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 359/UBND-NN ngày 22/01/2018 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

năm 2018 trên địa bàn tỉnh). 

Tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích 

cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nâng cao nhận thức của 

mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc 

trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp 

phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 4. Tuyên truyền hoạt động tổ chức Hội xuân Mậu Tuất 2018 với chủ 

đề “Hội xuân Mậu Tuất năm 2018 và phát động Tháng thanh niên” được tổ 

chức từ ngày 22/02 - 24/02/2018 (mồng 7 - 9 tháng Giêng năm Mậu tuất 

2018) (theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về tổ 

chức Hội xuân Mậu Tuất 2018). 

Các cơ quan báo chí tập trung thông tin tuyên truyền về các hoạt động của 

Hội xuân trước, trong và sau sự kiện (thời gian: bắt đầu từ ngày 01/02/2018), tập 

trung:  

- Lễ hội xuân cũng nhằm tạo bước đệm để tổ chức thành công Lễ hội văn 

hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ nhất và sau đó được tổ chức 

định kỳ 02 năm 01 lần (festival). 

- Khôi phục những lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc 

thiểu số tỉnh Đắk Nông, qua đó, giới thiệu những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa 

truyền thống, hình ảnh con người và tiềm năng du lịch của tỉnh. 

- Tăng cường giao lưu văn hóa, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch 

của tỉnh; quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, sản vật, văn hóa truyền thống 

của tỉnh đến với nhân dân trong cả nước. 

 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 (b/c); 

-  - Phòng VHTT các huyện, thị xã; 

-  - Giám đốc; PGĐ: C.N.Ba; 

-  - Trang TTĐT của Sở TTTT; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Châu Ngọc Ba 
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