
   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 Lai Châu: Công văn số 

3410/UBND-TH ngày 15/9/2022 về việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm 

bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3443/UBND-VX 

ngày 16/9/2022 về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

và phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Công văn số 3456/KH-UBND ngày 

19/9/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động 

ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; 

Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 19/9/2022 về báo cáo Kết quả 05 năm triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ 

xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Thực hiện các văn bản: Báo cáo tuần số 225/BC-TTCH ngày 16/9/2022 của 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về Công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; Công văn số 182/BATGT-VP ngày 16/9/2022 của Ban An toàn 

giao thông về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Văn bản số 132/BATGT-VP 

ngày 17/6/2022 của Ban ATGT tỉnh. 

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 chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại 

của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật về bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông; nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển 
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phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, chất ma túy; 

phổ biến kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người 

tham gia giao thông: Đã uống rượu, bia không lái xe; không phóng nhanh vượt 

ẩu; không sử dụng chất ma túy, không chở quá số người quy định; không sử 

dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe 

đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; mặc áo phao đúng quy định khi 

đi thuyền, đò; vận động người dân, doanh nghiệp không tự ý cơi nới thành thùng 

xe, chở hàng vượt quá tải trọng quy định. 

1.2. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống 

dịch bệnh; tuyên truyền nâng cao kiến thức người dân hướng đến thay đổi hành 

vi cá nhân có lợi cho sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện 

2K (Khẩu trang, Khử khuẩn); đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong những thời 

điểm phù hợp với các hình thức, thời lượng nhiều hơn. 

1.3. Tuyên truyền thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 

phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”, Đề án “Tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an ninh mạng”. Tăng cường 

các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, trang bị 

kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tới toàn thể người sử dụng Internet; tuyên 

truyền các hoạt động trang bị kỹ năng cho các nhóm người yếu thế, dễ bị tổn 

thương trong xã hội. Cung cấp kịp thời các thông tin chính thống để người dân 

nắm bắt, cùng phản biện tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường 

mạng. Tăng cường thông tin về xu hướng, kiến thức, tình hình, nguy cơ, hậu quả 

an toàn, an ninh mạng thế giới và Việt Nam.  

1.4. Truyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội 

về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về xử lý nợ xấu trong ngành ngân 

hàng đến toàn thể cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với 

công tác xử lý nợ xấu trên địa bàn. 

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



3 

 

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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