
   UBND TỈNH LAI CHÂU 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:            /STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền một số nội dung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lai Châu, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

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

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

      

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Kế hoạch số 2282/KH-

UBND ngày 01/7/2022 Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lai Châu chung 

tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2022;  Công 

văn số 2405/UBND-VX  ngày 11/7/2022 về việc tham mưu triển khai Chỉ thị số 

12-CT/TU ngày 23/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 

2423/UBND-VX ngày 12/7/2022 Về việc thông tin về một số hiện tượng lừa 

đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam và 

khuyến nghị; Công văn số 2429/UBND-VX ngày 12/7/2022 Về việc tăng 

cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; Công văn số 2434/UBND-VX 

ngày 13/7/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; Công văn 

số 2454/UBND-TH ngày 14/7/2022 Về việc triển khai Thông tư số 

39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính; 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 07/7/2022 của BCĐ PCTP, 

TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ về Tổ chức “Ngày hội toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022;  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan báo chí; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền 

các nội dung: 

1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, biểu dương và 

nhân rộng những cách làm hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình 

tiên tiến trong Phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không 

để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. 

 1.2. Đẩy mạnh truyền thông Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/6/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật giai 
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đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030: Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ 

mới; Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn 

quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI; Nghị quyết số 04-NQ/TU Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Bảo tồn, phát 

huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du 

lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Nâng cao hiệu 

quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”, Kết luận số 224-KL/TU, 

ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án 

“Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”;... Tăng 

cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã 

hội, nghề nghiệp, các cơ quan báo chí với  Hội Văn học - Nghệ thuật trong tuyên 

truyền về vị trí, vai trò của văn hóa, nghệ thuật đối với sự nghiệp xây dựng và 

phát triển của đất nước và của tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của toàn xã hội đối với văn học nghệ thuật trong tình hình mới. 

1.3. Thông tin tuyên truyền về một số hiện tượng lừa đảo, gian lận thương 

mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị (Theo Báo 

cáo số 2223/BC-BNG-THKT, ngày 03/6/2020 của Bộ Ngoại giao gửi kèm). 

1.4. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; tuyên truyền 

các biện pháp phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú:  

- Truyền thông tuyên truyền về chiến dịch diệt loăng quăng (bọ gậy), các 

hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh, đẻ trứng 

và phát triển để phòng, chống dịch bệnh. 

-  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu 

quả của vắc xin; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch “2K (khẩu trang, 

khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các 

biện pháp khác”; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron; hướng dẫn người 

dân chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19. 
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1.5. Truyền thông các điểm mới, nội dung trọng tâm của Thông tư số 

39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh 

trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Gửi kèm Công văn). 

1.6. Truyền thông các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc” năm 2022:  

- Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của 

Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống anh hùng 

của Công an nhân dân Việt Nam trong 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 

thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 

- Tuyên truyền về các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động về 

nguồn, đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi động viên đối với gia đình cán bộ làm công 

tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao… 

- Thời gian tập trung tuyên truyền: Từ tháng 7 đến 19/8/2022. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố: 

Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm truyền thanh cơ sở lựa chọn nội dung phù hợp 

tại mục 1 Công văn này, thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới quần 

chúng Nhân dân. 

Trên đây là một số nội dung cần triển khai tuyên truyền, đề nghị các đơn vị 

thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo khi có yêu cầu. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, P.TTBCXB.    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    

  

 

 

 

 

Phạm Quang Cường 
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