
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT - TTBCXB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Đăk Nông,  ngày       tháng 10  năm 2021 

V/v thông tin, tuyên truyền Chương trình  

“Khát vọng Đắk Nông” 

 

                                      

               Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

-  Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ 

quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh; 

-  Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; 

-  Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố; 

- Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn. 

 

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk 

Nông dự kiến tổ chức Chương trình “Khát vọng Đắk Nông” vào lúc 07h00, 

ngày 13/10/2021, tại Hội trường 1.200 chỗ ngồi, Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng 

thời, kết nối đến các điểm cầu trực tuyến tại UBND các huyện, một số xã và một 

số cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

Chương trình “Khát vọng Đắk Nông” được tổ chức nhằm động viên, tôn 

vinh các doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh trong việc xây dựng và phát triển 

doanh nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối với 

xã hội; tọa đàm, lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, cũng như những 

chia sẻ, hiến kế của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ sản xuất kinh doanh 

đối với chính quyền địa phương; Giới thiệu, quảng bá tiềm năng, sản phẩm chủ 

lực của tỉnh, kêu gọi xúc tiến đầu tư vào tỉnh. 

Với ý nghĩa nêu trên, để thực hiện tốt Kế hoạch số 695/KH – UBND ngày 

05/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Chương trình “Khát vọng 

Đắk Nông”, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

- Thông tin nhấn mạnh về Chương trình “Khát vọng Đắk Nông” do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức (Gửi kèm theo Kế hoạch số 695/KH – 

UBND ngày 05/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh). Các cơ quan báo chí, 

truyền thông, các Trang thông tin điện tử đăng tải thông tin về thời gian tổ chức 

Chương trình để thông báo rộng rãi đến doanh nghiệp biết, tham dự. 

- Tổ chức đợt tuyên truyền chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 

13/10, giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ 

doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân tỉnh Đắk Nông nói riêng; phản ánh 

phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh 

doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân tại địa phương; biểu dương, tôn vinh 

những doanh nhân, doanh nghiệp vượt khó, có cách làm sáng tạo, thích ứng 

trong giai đoạn dịch bệnh Covid– 19… 



Nhận được Văn bản này, đề nghị các Cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (phối hợp); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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