
   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: Kế hoạch số 

20/KH-UBND ngày 05/01/2022 Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 4107/UBND-TH ngày 

01/11/2022 triển khai thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi 

nợ đọng thuế; Kế hoạch số 4313/KH-UBND ngày 16/11/2022 Tổ chức Tuần Văn 

hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; Công văn số 

4422/UBND-TH ngày 23/11/2022 Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm 

và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu;  

Thực hiện Báo cáo số 235/BC-TTCH ngày 25/11/2022 của Trung tâm chỉ huy 

phòng, chống dịch Covid-19 về báo cáo tuần 47, Công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 (Từ ngày 18/11/2022 đến ngày 24/11/2022). 

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 tuyên truyền các nội dung: 

1.1. Thường xuyên đăng tải nội dung tuyên truyền giới thiệu về lịch sử, các 

danh lam, thắng cảnh, các nét đặc trưng văn hóa của đồng bào các dân tộc trong 

tỉnh… thường xuyên cập nhật tin, bài, hình ảnh trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để quảng bá cho các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh. 

1.2. Thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế theo đề nghị của 

cơ quan Thuế. 

1.3. Tuyên truyền về giáo dục, quản lý, phòng ngừa vi phạm trong thanh, 

thiếu niên. Tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật để thanh, thiếu 

niên hiểu, tránh xa tội phạm, tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật.  

1.4. Truyền thông Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2022, cung cấp thông tin về các hoạt động diễn ra tại sự kiện: 
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- Giới thiệu về chuỗi hoạt động diễn ra tại Tuần Văn hóa - Du lịch Lai 

Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

-  Tuyên truyền, giới thiệu nét đặc trưng về “Miền đất - Thiên nhiên - Văn 

hóa - Con người” Lai Châu, tiềm năng, thế mạnh, chương trình kích cầu du lịch, 

các sản phẩm du lịch hấp dẫn Lai Châu 

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

dịch bệnh Covid-19; 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) và tiêm vắc xin. 

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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