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Thành phố Lai Châu, ngày     tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Công văn số 06/HĐPH-STP ngày 26/4/2022 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu về việc định hướng hướng nội 

dung phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2022. Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật thành phố định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp 

luật tháng 5 năm 2022 như sau: 

1. Tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra 

trong tháng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nuớc; Phổ biến kịp thời các quy định, chính sách mới được 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh1 ban hành; quán triệt và triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các 

cấp; các kết luận, Quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa 

XIII); các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025... 

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 

11/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tuyên truyền các 

hoạt động sản xuất phát triển kinh tế, phát triển rừng; nuôi trồng thủy sản; các 

hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất; chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, qua 

                                                
1 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở bán trú 

tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 05/2022/NQ-

HĐND ngày 29/3/2022 Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026; Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 Ban 

hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; 

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 Kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 

12/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2022 Ban hành Quy chế tuyển  dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 



2 

đó đề xuất giải pháp giúp các cấp, các ngành kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, góp 

phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. 

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; việc triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh 

(theo Kế hoạch số 1205/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh); không lơ 

là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.  

Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch 

bệnh; Tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (theo Chỉ thị số 

04/CT-UBND ngày 15/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022) công tác bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm...; Tuyên truyền tiến độ 

thi công và hiệu quả việc sử dụng các công trình, dự án trên địa bàn thành phố; 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; các chương 

trình, dự án, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn; 

tuyên truyền, phổ biến các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, 

đảo; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn giao thông…; tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06-

CT/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 

06/4/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền những nội 

dung chủ yếu của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.  Công tác tuyên truyền cần 

tập trung hướng mạnh về cơ sở, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền từ thành phố đến xã, phường, các ngành chức năng và toàn xã hội. 

Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; việc 

thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 

phong trào “Thi đua thực hiện Văn hóa công sở”; Tuyên truyền về Chương trình 

Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu (theo Công văn số 839-CV/TU, ngày 25/3/2022 của Tỉnh ủy); tăng 

cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, miền đất, con người, văn hóa 

các dân tộc Lai Châu, nhất là những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Công tác 

tuyên truyền cần gắn với việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là 

những vấn đề được dư luận quan tâm. 

2. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường căn 

cứ điều kiện thực tế để lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ 

nhớ, dễ thực hiện, truyền tải đầy đủ thông tin đến với cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động và người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số 

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tổ chức triển khai thực hiện có 
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hiệu quả các Đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật được giao theo sự 

chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành ở Trung ương và của tỉnh phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò của các phương tiện 

thông tin truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở… phát huy 

vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng bản, tổ 

trưởng dân phố, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, 

thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, 

không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động tổ 

chức, cá nhân và Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và 

vi phạm pháp luật.  

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 

thành phố, UBND các xã, phường nghiên cứu, lựa chọn nội dung để tổ chức 

thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp;  

- Chủ tịch, các PCT. UBND thành phố; 

- Báo cáo viên pháp luật thành phố;  

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Trần Đình Tiến 
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