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Kính gửi  

 - Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

  các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTU ngày 17/02/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ về nội dung tuyên truyền tháng 03/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch định hướng nội dung tuyên truyền tháng 03/2023, cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Trung ương, của tỉnh 

- Tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, của tỉnh vào cuộc sống, việc quán triệt và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các 

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

quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 

khẳng định, nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 05 năm 2020 - 2025. 

- Tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 27/01/2023 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 2023. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển 

khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021 về phát 

động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIV; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội 

Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, 

kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột 
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phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn 

vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2023 và các năm tiếp theo của tỉnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 

27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023; Chỉ thị số 

02/CT-UBND ngày 03/02/2023 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng 

tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023; nhấn mạnh các ban, ngành, 

địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung ngay vào công việc, 

bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, 

kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo không khí phấn khởi và khí thế mới, 

nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm để góp phần thực hiện 

thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. 

- Tuyên truyền mạnh mẽ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tập trung vào 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ 

yếu nêu trong Nghị quyết. 

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2023. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ 

năng về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ cho mọi 

tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã 

hội. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai 

và cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, 

nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV, tập 

trung nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung quan trọng của Kỳ họp, đã được 

biểu quyết thông qua. 

- Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh theo Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh" năm 2023. Trọng tâm là chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây 
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dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp 

phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh”; chú 

trọng tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới, 

nhất là gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/2/2022 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 các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 11-

CT/TU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các sự kiện 

lịch sử của tỉnh trong năm 2024; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/6/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 06/11/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác 

kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 24-

CTr/TU ngày 17/10/2022 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ 

chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

2. Tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và quốc 

phòng, an ninh 

- Tuyên truyền khí thế ra quân đầu xuân năm mới của các cấp, các ngành, địa 

phương, đơn vị; lễ giao nhận quân đầu năm 2023, đưa tiễn tân binh lên đường nhập 

ngũ tại các địa phương trong tỉnh; 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 đó đề xuất các 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 tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh 

thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thông điệp “2K (khẩu trang, khử 

khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện 

pháp khác”, trong đó đặc biệt coi trọng việc tiêm vắc xin và ý thức người dân, nhất 

là các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi... 

- Tuyên truyền công tác phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác; 

công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2023; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm;... Công tác tuyên truyền cần tập trung 

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

cấp, các ngành chức năng và toàn xã hội. 
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- Tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản 

trị và hành chính công, công tác cải cách tư pháp; kết quả nổi bật triển khai thực 

hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”; “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”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội... 

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

đảo; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là những thông tin xấu độc trên 

không gian mạng; công tác quân sự - quốc phòng; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 

của địa phương...; hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép; công tác đấu 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... 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. 

3. Tuyên truyền một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 03/2023 

- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên 

(01/3/1923 - 01/3/2023) (Theo Hướng dẫn số 234/HD-SVHTTDL ngày 16/02/2023 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 -

17/3/2023) (Có hướng dẫn riêng). 

- Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023); Ngày 

Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023; 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 88 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ 

Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2023) và các sự kiện chính trị, kỷ niệm của địa 

phương, đơn vị... 

4. Tuyên truyền các nội dung khác 

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính  sách, pháp 

luật của Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và thuế (Quyết định số 

01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền  

thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19); về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trọng tâm là 

Luật BHXH, Luật BHYT; kết quả nổi bật hoạt động của ngành kiểm sát, tòa án,  

ngân hàng tháng 2/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023. Tuyên truyền về 

việc các cấp, các ngành tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi), theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
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- Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích tham gia các giải báo chí, các cuộc thi 

do các bộ, ban, ngành Trung ương phát động, nhất là Giải báo chí tỉnh Lai Châu về 

xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2022-2025; Cuộc thi chính luận 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023; Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu” 

năm 2023... 

Công tác tuyên truyền cần nêu bật vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng 

của các sự kiện kỷ niệm đối với đời sống xã hội, các hoạt động tuyên truyền đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm về cơ sở. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; Giám đốc Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương tham mưu triển khai, thực 

hiện đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (B/c); 

- Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (P/h); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thành ủy (P/h); 

- Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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