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Căn cứ Công văn số 08/HĐPH-STP ngày 26/5/2022 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 6 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 6 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; việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết chuyên 

đề, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội 

khóa XV; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy 

hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển biền vững đô thị Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của 

Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời 

kỳ 2021-2030. 

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với giai 

đoạn hiện nay, theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả (theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 và Kế hoạch số 1172/KH-

UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 1481/UBND-VX ngày 

09/5/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 

29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 

12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 

cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19); đẩy mạnh hoàn thành thần tốc hơn nữa 

việc tiêm vắc xin cho các đối tượng phải tiêm; tuyên truyền về lợi ích của việc 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tính an toàn của vắc xin; vận động cha, mẹ, 

người giám hộ đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực 

tham gia tiêm chủng kịp thời đầy đủ; việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội 

địa và “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 (theo Công văn số 1468/UBND-

VX ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh). 
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Tăng cường tuyên truyền về công tác ứng phó với tình hình mưu lũ, 

phòng chống sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; công tác bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống chó dại; phòng, chống sốt xuất 

huyết; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm...; công tác tuyên truyền cần hướng 

mạnh về cơ sở, qua đó nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền, các ngành từ thành phố đến xã, phường và toàn xã hội, nhất là những địa 

bàn vùng đặc biệt khó khăn, có nguy cơ cao; kịp thời tuyên truyền phổ biến 

những kiến thức, kỹ năng chủ động ứng phó với những tình huống xấu có thể 

xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của.  

Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “thi đua thực hiện văn hóa công 

sở”; quy định khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; triển khai thực hiện Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; công tác cải cách hành chính, cải thiện 

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

triển khai thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài 

sản, thu nhập”; 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 thành phố. 

 Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, 

đảo; tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 với 

chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học về các 

hệ sinh thái biển”; Ngày Đại dương thế giới năm 2022 với chủ đề “Hồi sinh: cùng 

hành động vì đại dương”; tuyên truyền đậm nét Tháng hành động vì trẻ em năm 

2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, 

bạo lực trẻ em” với thông điệp và khẩu hiệu truyền thông như: Trẻ em phải được 

an toàn trong ngôi nhà của mình; roi vọt không làm trẻ lên người, yêu thương 

mạnh hơn lời quát mắng; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ 

em...; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

trẻ em, đặc biệt là Luật trẻ em; phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em; tuyên 

truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 

tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2022; tuyên truyền đẩy mạnh thực 

hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 14/4/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải 

quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh 

doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. 
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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 

dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc 

từ thực tiễn sản xuất, qua 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. 

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 đảm bảo 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 

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… nêu cao 

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 
 


		2022-06-03T15:43:52+0700


		2022-06-03T17:05:16+0700


		2022-06-03T17:05:16+0700


		2022-06-03T17:05:16+0700


		2022-06-03T17:05:16+0700




