
   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 2023 

 

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 

25/KH-UBND ngày 05/01/2023 Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân tỉnh Lai Châu năm 2023; Công văn số 110/UBND-TH ngày 

10/01/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh; Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 Phê duyệt 

Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 154/KH-

UBND ngày 12/01/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 

09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Chương trình 

“Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, 

trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 

195/UBND-TH ngày 16/01/2023 tăng cường xây dựng, phê duyệt và tổ chức 

thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, 

phương tiện tham gia; Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 16/01/2023 Thực hiện 

Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước 

sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2021-2025; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 12/01/2023 Về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023; 

Thực hiện các văn bản: Công văn số 38/SXD-QHKT&NO ngày 10/1/2023 

của Sở Xây dựng về thực hiện Kế hoạch số 4701/KH-UBND ngày 16/12/2022 

của UBND tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 16/1/2023 của BCĐ 

Công tác gia đình về việc Triển khai, thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh 

năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 16/1/2023 của BCĐ TDĐKXDĐSVH 
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về việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023. 

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. Truyền thông Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân tỉnh Lai Châu năm 2023: 

- Thời gian: Tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân và các hoạt động thể thao quần chúng trong Quý I.  

- Địa điểm: Tổ chức tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường 

học, các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, huyện, tỉnh thuận tiện cho công tác 

tập trung người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, 

thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người Việt Nam, 

tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” những tấm gương 

người tốt, việc tốt, tuyên truyền về công tác chuẩn bị Lễ phát động và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

1.2. Tuyên truyền về Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu 

giai đoạn 2022-2030 bằng các hình thức phù hợp. 

1.3. Tuyên truyền Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu (Gửi kèm). 

1.4. Tuyên truyền về Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy 

mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm 

văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu: 

 - Tuyên truyền các hoạt động học tập suốt đời gắn với Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản 

quyền thế giới 23/4, Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5, Ngày Di sản văn hóa Việt 

Nam 23/11 và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương.  

- Tuyên truyền các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập 

thể và cá nhân điển hình, nhân rộng mô hình tốt, các cách làm hay, sáng tạo 
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trong hoạt động phục vụ học tập suốt đời tại các thư viện, bảo tàng, trung tâm 

văn hóa. 

1.5. Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phối hợp với 

các đơn vị chức năng tổ chức khuyến cáo đến cộng đồng những thông tin cần 

thiết nhằm chủ động trong phòng ngừa và ứng phó trước các tác động nguy hiểm 

do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra. 

1.6. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; xây dựng các chương 

trình chuyên đề, chuyên mục định kỳ về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm 

và cấp nước sạch nông thôn. Tuyên truyền các hoạt động biểu dương, tôn vinh, 

khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có giải pháp, sáng 

kiến nhằm giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường, đảm bảo an toàn thực 

phẩm và cấp nước sạch nông thôn; các cuộc thi nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. 

1.7. Tăng cường thông tin, truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động 

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa 

lễ hội 2023, thực hiện dự phòng cá nhân, như: đeo khẩu trang nơi công cộng, 

thường xuyên khử khuẩn, rửa tay sạch,…; thực hiện nghiêm việc tiêm chủng vắc 

xin phòng Covid-19 đúng lịch, đủ liều theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là 

những người có nguy cơ mắc bệnh cao. 

1.8. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 21 – 

CTr/TU ngày 05/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 06 

– NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và 

phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

1.9. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về gia đình, đặc biệt là văn bản luật về gia đình 

như: Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh Dân 

số, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự về gương điển hình tiên tiến trong công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình 

no ấm, tiến bộ, hạnh phúc… 

1.10. Tăng cường tuyên truyền các nội dung của phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những mô hình hay, cách làm mới, 
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hiệu quả, các tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong 

xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa. 

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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