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- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 
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Căn cứ Công văn số 19/HĐPH-STP ngày 27/9/2022 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 10 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 10 năm 2022 như sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền 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; tiếp tục tuyên truyền các 

Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh1: 

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 

26/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với chủ 

đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu 

đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Nhất là các chủ 

                                                
1 Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ; Chương trình hành động số 22-CTr/TU, 

ngày 20/7/2022 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị 

về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi 

số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/7/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tập trung tuyên truyền nhấn mạnh các quan điểm, mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích của từng Chương trình mục tiêu quốc gia để tạo 

sự đồng thuận và hưởng ứng của toàn xã hội; Nghị quyết số 06-NQ/TW 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; Kết luận số 12-

KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh 

nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; 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; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành 

chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công 

(PAPI) của tỉnh Lai Châu. 
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trương, chính sách mới của ngành và việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác phòng, chống dịch và tiêm phòng 

vắc xin Covid-19 theo quan điểm và tinh thần chỉ đạo: Kiên quyết, kiên trì, kiên 

định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và 

bền vững kinh tế - xã hội; đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước 

hết; phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tiêm chủng 

vắc xin phòng, ngừa dịnh bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi 

người dân. Thực hiện nghiêm thông điệp 2K (khẩu trang – khử khuẩn) + tiêm 

phòng vắc xin + ý thức người dân và các biện pháp khác.  

Tuyên truyền hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế: Chăm sóc, chuẩn bị 

thu hoạch mùa vụ, trồng và chăm sóc các loại cây hoa mầu, cây công nghiệp, vật 

nuôi; việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; hiệu quả từ các chương trình, 

dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của Nhà 

nước, tỉnh; các mô hình kinh tế, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả kinh 

tế cao; chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, qua đó đề xuất 

các giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ với 

tinh thần trách nhiệm cao; phòng, chống sốt xuất huyết, cúm A và các dịch bệnh 

truyền nhiễm khác; phòng, chống dịch bệnh mùa hè cây trồng, vật nuôi; công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… 

Công tác tuyên truyền cần tập trung hướng mạnh về cơ sở, qua đó nhằm nâng 

cao trách nhiệm, sự quan tâm, chủ động của các cấp, các ngành và toàn xã hội, 

nhất là những địa bàn vùng kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, vùng có 

nguy cơ cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 

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”; việc 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chương trình 

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

thành phố Lai Châu; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác cải 

cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của thành phố; 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 phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về người có công với cách mạng; các hoạt động đối ngoại bảo 

vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; hoạt động xuất – nhập cảnh trái phép, nhất là 

các thủ đoạn, hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo xuất 

cảnh trái phép ra nước ngoài, đặc biệt là sang Campuchia lao động; công tác đấu 
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tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

giao thông; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia, khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, không sử dụng điện 

thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; 

tuân thủ nghiêm các quy tắc giao thông… 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 

xã hội quan tâm, bình luận. 

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. 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 pháp luật thành phố, tuyên truyền viên pháp 

luật xã, phường, 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 triển khai thực hiện./. 

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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