
   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: Công văn số 

210/UBND-VX ngày 17/01/2023 quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-

CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới; Công văn số 213/UBND-VX ngày 17/01/2023 thực hiện kết 

luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 Phiên họp thứ 19; 

Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 17/01/2023 Triển khai các hoạt động liên kết 

hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh 

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. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 17-

CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới tới toàn thể CBCCVC-LĐ và Nhân dân 

(Gửi kèm). 

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thuyết phục, hiệu 

quả trên cơ sở số liệu và thực tiễn phòng, chống dịch, góp phần nâng cao ý thức 

người dân trong phòng, chống dịch. Đẩy mạnh thông tin về tác dụng, hiệu quả của 

vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong; khuyến khích, vận động người dân 

tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân 

dân, nhất là các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi; tuyệt 

đối không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19. Khuyến cáo, khuyến khích đeo 
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khẩu trang, khử khuẩn nơi đông người trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân để 

phòng ngừa, hạn chế lây nhiễm dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác. 

1.3. Tuyên truyền các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh 

Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Chú trọng quảng bá 

giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, điểm đến du lịch của tỉnh Lai Châu nói riêng và 

các tỉnh, thành phố trong Nhóm hợp tác nói chung. 

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 

 


		2023-01-19T10:45:18+0700


		2023-01-19T15:46:31+0700


		2023-01-19T15:46:31+0700


		2023-01-19T15:46:31+0700


		2023-01-19T15:46:31+0700




