
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:           /STTTT-TTBCXB 

V/v hướng dẫn một số nội dung tuyên 

truyền (Từ tuần thứ 03 tháng 01/2022) 

 

       Đắk Nông, ngày      tháng 01  năm 2022 

 

 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; 

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

 

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 thứ 03 của tháng 01/2022, 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 công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

năm 2022 (theo Kế hoạch số 912/KH-UBND ngày 3012/2021 của UBND tỉnh) 

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho cán bộ, 

công chức, viên chức làm công tác bồi thường nhà nước; nâng cao năng lực hoạt 

động thực tiễn, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tôn 

trọng các quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ. 

Qua đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước nói 

chung và quản lý về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

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

thị trấn trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phố biến triển khai thực hiện Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông 

tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp quy định biện 

pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước 

và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp quy 

định biện pháp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục 

yêu cầu bồi thường của Nhà nước đến cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức trong 

phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. 

2. Tuyên truyền việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập 

nước giải đoạn 2021 – 2030 (theo Công văn số 133/UBND-KTN ngày 10/01/2022 
của UBND tỉnh) 

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

thị trấn trên địa bàn tỉnh tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 
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24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng 

cao nhận thức, tăng cường thực thi pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền vững các 

vùng đất ngập nước tại địa phương. 

3. Tuyên truyền triển khai Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 

10/12/2021 của Chính phủ (theo Công văn số 179/UBND-NGV ngày 11/01/2022 
của UBND tỉnh) 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đề 

nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, đài truyền thanh các xã phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh tuyên truyền Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 

của Chính phủ  về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và 

pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ mà Chính phủ Việt Nam ký kết hợp tác về 

xuất khẩu lao động để các đơn vị, tổ chức, cá nhân và người lao động biết; thường 

xuyên xây dựng nhiều tin, bài nêu gương điển hình tiên tiến của những địa 

phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động; thông 

tin cảnh báo các hành vi, thủ đoạn lừa đảo trong xuất khẩu lao động. 

4. Tuyên truyền “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (theo 
Công văn số 27/TTCS-TQ ngày 13/01/2022 của Cục Thông tin cơ sở) 

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, 

đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để đảng viên, cán 

bộ công chức, viên chức chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ công dân trên 2 

lĩnh vực an ninh, trật tự, không để bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi 

vi phạm pháp luật. 

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

thị trấn trên địa bàn tỉnh tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự như tuyến biên 

giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các đô thị lớn. 

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

an toàn về an ninh, trật tự; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

tệ nạn gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phòng ngừa, phát 

hiện, tố giác tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo trật tự công cộng, trật tự, 

an toàn giao thông.  

Tuyên truyền biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động đền ơn, 

đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên, quan tâm chế độ chính sách đối với gia đình cán 

bộ làm công tác xây dựng phong trào, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự 
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ở cơ sở và cán bộ hy sinh, bị thương trong phòng chống dịch bệnh, trong đấu 

tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.  

5. Tuyên truyền Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết 

tậ và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 – 2030 (theo Kế hoạch 
số 03/KH-UBND NGÀY 05/01/2022 của UBND tỉnh) 

Nhằm tuyên truyền Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật 

và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030. 

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

thị trấn trên địa bàn tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành 

và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí của công tác chăm sóc sức khỏe ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội; kỹ năng chăm sóc, điều dưỡng và phục hồi chức 

năng đối với thương, bệnh binh, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

người khuyết tật, người cao tuổi và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác. 

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); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở LĐTB&XH; 

- Ban Giám đốc; 

- - Trang TTĐT Sở TTTT; 

   - Lưu: VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Vinh 
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