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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 Lai Châu: Công văn số 

3335/UBND-VX ngày 09/9/2022 hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Vui trung 

thu và tựu trường an toàn” về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 

5 đến dưới 18 tuổi; Kế hoạch số 3336/KH-UBND ngày 09/9/2022 Tổ chức Hội 

chợ Sâm Lai Châu năm 2022; Công văn số 3341/UBND-KTN ngày 12/9/2022 Về 

việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội; Công 

văn số 3345/UBND-TH ngày 12/9/2022 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 

số 3351/KH-UBND ngày 12/9/2022 Triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường 

năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn 

số 3291/UBND-KSTT ngày 07/9/2022 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

Đề án 06. 

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. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19: 

- Tăng cường công tác truyền thông vận động để người dân tham gia tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ, đúng lịch, tập trung truyền thông về lợi ích, 

hiệu quả của công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em. 

- Truyền thông về tiêm chủng Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ cao, 

bệnh nền. 

1.2. Tuyên truyền về Kế hoạch tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022: 

- Mục đích:  

+ Giới thiệu tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển và 

quảng bá cây Sâm Lai Châu đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
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trong và ngoài tỉnh quan tâm đến phát triển Sâm Lai Châu; tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp tìm hiểu nhằm xúc tiến hợp tác đầu tư, liên kết với người dân sản 

xuất kinh doanh, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của cây Sâm và các 

sản phẩm từ Sâm, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; 

+ Công bố, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ và giá trị 

của cây Sâm Lai Châu; 

+ Công bố quy hoạch phát triển vùng Sâm Lai Châu; 

+ Kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật trồng, sản 

xuất giống, phát triển vùng trồng và công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây 

Sâm Lai Châu. 

+ Tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, tiến tới 

chế biến sâu, phát triển sản phẩm Sâm Lai Châu bền vững, từ đó nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. 

- Tên sự kiện: Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022. 

- Chủ đề: “Khát vọng vươn lên” 

- Chủ trì thực hiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

- Thời gian thực hiện: 04 ngày, trong khoảng thời gian từ 10/10 đến 

20/10/2022, trong đó: 01 ngày tổng duyệt trước khai mạc và 03 ngày chính thức 

(thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu. 

(Chi tiết theo Kế hoạch số 3336/KH-UBND ngày 09/9/2022). 

1.3. Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và doanh 

nghiệp, cơ quan đơn vị về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung 

Chương trình của Chính phủ thực hiện tại Quyết định số 39/2021/QH15. 

1.4. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường xây dựng, đăng tải các tin, bài, 

phóng sự tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng thời 

lượng, ưu tiên khung giờ phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng thoát 

nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu. 

1.5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề 

án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu; truyền thông thường xuyên, liên tục bằng các hình thức phù hợp về vị trí, 

vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; sự cần thiết của 

việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân. 

1.6. Tiếp tục đẩy mạnh tin, bài tuyên truyền giúp Nhân dân hiểu rõ về mục 

tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
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2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), qua đó góp phần nâng cao hiệu quả 

trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. 

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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