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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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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 của UBND tỉnh Lai Châu: Công văn số 4500/UBND-

KTN ngày 25/02/2022 về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trong thời 

gian tới; Công văn số 4502/UBND-TH ngày 01/12/2022 tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2022-2023; Công 

văn số 4503/UBND-TH ngày 01/12/2022 Về việc tăng cường phòng ngừa, đấu 

tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá; Công văn số 

4508/UBND-VX ngày 01/12/2022 tăng cường triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết.  

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 tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố 

chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, 

rét; sẵn sàng phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt; 

hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản.  

Tham khảo tài liệu hướng dẫn, truyền thông trên trang thông tin điện tử của 

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai. 

(https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Truyen-thong-pctt.aspx) 

1.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn 

về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy 

ra phù hợp với điều kiện thực tế và tiếng nói các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phối 

hợp với Công an tỉnh xây dựng các tin, bài, chuyên đề, phóng sự về phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật 

https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Truyen-thong-pctt.aspx
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cũng như ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng 

cháy chữa cháy. 

1.3. Tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các 

hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng Internet đặc biệt là trong thời 

gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới “World Cup 2022”. 

1.4. Thực hiện truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết để 

người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và 

cộng đồng; chủ động thực hiện thu dọn vật dụng phế thải gây đọng nước, nơi bọ 

gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể và các dụng cụ chứa nước 

sinh hoạt. 

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); 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, P.TTBCXB.    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    

  

 

 

 

 

Phạm Quang Cường 
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