
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:  743    /STTTT-TTBCXB 
V/v tăng cường tuyên truyền Chỉ thị số 08/CT-TTg 

ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững 

ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ 

phục vụ xuất khẩu 

              Đắk Nông, ngày 13 tháng 8  năm 2019 

        

 Kính gửi: 

                                              - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

                                              - Cổng/trang TTĐT, bản tin các cơ quan, đơn vị;  

        - Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã; 

                                              - Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã. 

      

  

Thực hiện Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-

TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp 

phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ 

phục vụ xuất khẩu,  

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

Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã; Cổng/Trang TTĐT các đơn vị bám 

sát Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Đăk Nông để triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung, công tác thực hiện Chỉ 

thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản 

ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, lưu ý dung lượng, nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình 

thực tế và đặc thù của địa phương. Chú trọng tuyên truyền vận động người dân, 

doanh nghiệp hạn chế khai thác rừng non; thực hiện trồng rừng thâm canh gỗ lớn 

để bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời tạo nguồn gỗ có đường kính lớn phục 

vụ cho sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh rừng trồng; thay đổi nhận thức 

về sử dụng gỗ hợp pháp và tập quán sử dụng gỗ rừng tự nhiên sang sử dụng gỗ 

rừng trồng. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:     

-  - Như trên (t/h);  

-  - UBND tỉnh (b/c); 

-  - Sở NN&PTNT (p/h); 

-  - Ban Giám đốc; 

-  - Trang TTĐT của Sở TTTT; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

 


