
 

 

Kính gửi:     

- Các cơ quan báo chí thành phố; 

- Đài Truyền thanh các quận, huyện;       

- Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện. 

Thực hiện Công văn số 3017/BCĐ ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 

công tác Phòng không nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận thức trong thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay 

không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (gọi tắt là NĐ 36/2008/NĐ-CP), Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Đối với các cơ quan báo chí thành phố: 

- Xây dựng các chương trình, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến nội dung NĐ 

36/2008/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến mọi người dân và cộng đồng. 

- Thông tin tuyên truyền tập trung phản ánh tình hình triển khai thực hiện NĐ 

36/2008/NĐ-CP tại địa phương, trong đó chú trọng các nội dung: 

+ Công tác tổ chức hoạt động bay; 

+ Công tác cấp phép bay, điều hành bay; 

+ Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 

(ABG5) từ ngày 24/9/2016 đến 03/10/2016, cũng như các sự kiện quan trọng khác tại Đà 

Nẵng, tuyệt đối không sử dụng hoặc tổ chức hoạt động tàu bay không người lái và các 

phương tiện bay siêu nhẹ vào các mục đích giải trí, quay phim, chụp ảnh,… (trừ những 

trường hợp được cấp phép sử dụng của cơ quan có thẩm quyền). 

2. Các Đài truyền thanh quận, huyện: Đưa nội dung tuyên truyền NĐ 36/2008/NĐ-

CP vào chương trình phát thanh hằng ngày của địa phương, nội dung như Điểm 1 của 

Công văn này – nhất là trong thời gian diễn ra ABG5.  

3. Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện: Tuyên truyền nội dung thực hiện 

NĐ 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí thành phố; Đài Truyền 

thanh, Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PKND (thay b/c) 
- Phòng TTBCXB (p/h); 
- Lưu: VT, BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Hoàng Cẩm 

 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

           Số:           /STTTT-BCVT 

V/v tuyên truyền thực hiện Nghị định số 

36/2008/NĐ-CP của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày       tháng 9 năm 2016 
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