
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB Đắk Lắk, ngày       tháng  02  năm 2020 
V/v tuyên truyền khung giờ cao điểm về hoạt động  

vận tải đường bộ trong đô thị; Kế hoạch tổ chức  

các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc và  Lễ ra 

quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm 

“Đoàn kết, Lập công, Quyết thắng”  

 

   
 

Kính gửi:   

 - Các cơ quan báo chí địa phương; 

- Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Văn phòng đại diện; Phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TX, TP; 

- Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành  phố.  
          

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1054/KH-UBND 

ngày 12/02/2020 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh 

phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 1089/KH-

UBND tỉnh ngày 13/02/2020 về việc tổ chức triển khai các hoạt động về tổ chức 

Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, Lập công, 

Quyết thắng”; Công văn số 849/UBND-CN, ngày 06/02/2020 về việc  quy định 

khung giờ cao điểm về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị trên địa bàn TP. 

Buôn Ma Thuột; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn, báo 

chí trên địa bàn tỉnh; Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn 

hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động trọng tâm tại Kế hoạch số 

1054/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk; Tăng cường nội dung, thời lượng, tần suất chuyển tải các tin bài, hình ảnh, 

phóng sự về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc cá nhân…; nêu 

gương người tốt, việc tốt, các mô hình, kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, 

các gương điển hình, tiên tiến có hành động vì hạnh phúc cộng đồng (Có Kế hoạch 

số 1054/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh gửi kèm). 

2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về thời gian, địa điểm và đưa tin phản 

ánh việc tổ chức triển khai các hoạt động về tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát 

động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, Lập công, Quyết thắng” tại Kế hoạch số 

1089/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh. (Có Kế hoạch số 1089/KH-

UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh gửi kèm). 
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3. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung tại Công văn số 849/UBND-CN ngày 

06/02/2020 của UBND tỉnh về việc quy định khung giờ cao điểm về hoạt động 

vận tải đường bộ trong đô thị trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.(Có Công văn số 

849/UBND-CN, ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh gửi kèm) 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã căn cứ 

vào tình hình thực tế tại địa phương triển khai tổ chức tuyên truyền bằng một hoặc 

nhiều các loại hình như: trên hệ thống truyền thanh cơ sở; cổ động trực quan; 

tuyên truyền miệng… về các nội dung nêu trên. 

Nhận được Công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị  

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải (p/h); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các phòng: TH, KT, NC, KGVX-VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

 KT.GIÁM ĐỐC    

 PHÓ GIÁM ĐỐC   

 
       

 

 

 

Trần Văn Hiền 
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