
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 
        

Đắk Nông, ngày        tháng 5 năm 2021 

V/v tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người – 30/7” 

 

                                      

 

   Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; 

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

- Trung tâm Văn hóa, TT&TT các huyện, thành phố. 

                                                                 
 

Triển khai Kế hoạch số 157/KH-BCĐ ngày 13/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc tỉnh về việc triển khai thực hiện “Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai các công tác thông tin, tuyên truyền 

cụ thể như sau:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Cổng/Trang Thông tin điện tử của 

các cơ quan, đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền các về “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người – 30/7”;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố 

thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cấp huyện; Phòng 

Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh 

cấp xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã để người dân theo 

dõi, nắm bắt thông tin. 

(Kèm theo Kế hoạch số 157/KH-BCĐ ngày 13/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc tỉnh; Kế hoạch số 32/KH-STTTT ngày 18/5/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông) 

Báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người” về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 02/8/2021. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông 

triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền có hiệu quả./. 

   Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - BCĐ PCTP, TNXH & THPTTDBVANTQ tỉnh; 

   - Ban Giám đốc; 

   - Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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