
UBND HUYỆN THUẬN CHÂU 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:  19/VH&TT 

V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 02/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thuận Châu, ngày 10 tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ chỉ đạo, định hướng tháng 02/2023 của UBND tỉnh, Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, về những nội tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; 

Thực hiện Công văn số 111/STTTT-TTBCXBBC ngày 08/02/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 02/2023 và 

đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị 

huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền một số nội dụng cụ thể 

như sau: 

 1. Tuyên truyền về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trong 

tháng 02/2023; những bài viết, phóng sự phản ánh về không khí ra quân, thực 

hiện nhiệm vụ đầu năm mới của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nhất 

là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, tạo khí thế mới thúc đẩy phát triển 

hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. 

 2. Tuyên truyền Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh 

Sơn La, huyện Thuận Châu năm 2023; đưa tin rộng rãi hoạt động lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng; 

nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống tham 

nhũng tiêu cực. 

 3. Thông tin đầy đủ, kịp thời các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm; 

tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nhất là về cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc 

sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp; đa dạng hóa hình thức phổ 

biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức 

chấp hành pháp luật. 

 4. Tuyên truyền về công tác dân vận, dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương; kịp thời thông tin và biểu dương các tổ chức và cá nhân làm tốt; đấu 

tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, lợi dụng mạng xã hội chống phá chủ 

trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 5. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid 19; các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; kịp thời đưa các thông tin khuyến cáo 
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của Bộ Y tế, của địa phương trong thời gian xảy ra dịch; tích cực truyền thông về 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện. 

 6. Thông tin tuyên truyền vận động người dân mua thuốc tại các cơ sở 

kinh doanh thuốc đã được cấp phép hoạt động theo quy định; phổ biến các quy 

định của pháp luật về an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức của người chăn 

nuôi, người tiêu dùng, người kinh doanh, giết mổ động vật về công tác kiểm soát 

giết mổ và những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với 

sức khỏe cộng đồng. 

 7. Tuyên truyền Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh và hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan, gắn tuyên truyền giáo dục Quốc phòng và An 

ninh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phổ biến các nội dung về 

Hội thi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bản tỉnh Sơn La năm 2023 và các 

cách làm hay, hiệu quả của các cơ quan, doanh nghiệp. 

 8. Tuyên truyền thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật 

tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027”; tăng cường 

thời lượng, xây dựng chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về tình hình, kết quả 

công tác phòng chống ma túy; phản ánh kịp thời, đưa tin các hoạt động chỉ đạo 

của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

 9. Tuyên truyền về công tác đánh giá, phân hạng và công nhận lại sản 

phẩm tham gia chương trình (OCOP), công bố các sản phẩm đạt sao (OCOP), 

tuyên truyền về các sản phẩm và chương trình OCOP; mở các chuyên trang, 

chuyên mục, dành thời lượng phù hợp truyên truyền sâu rộng về phát triển chăn 

nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn gắn với tuyên 

truyền giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; phổ biến chính sách hỗ trợ nhà 

ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đến người dân bằng hình thức phù hợp; công khai 

các tiêu chí, đối tượng được thụ hưởng chính sách. 

 10. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật có liên quan 

đến công tác gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình; xây 

dựng và phát triển gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; phổ biến nội dung 

của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; biểu dương các điển hình tiên tiến 

về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên 

địa bàn tỉnh, huyện. 

 11. Nâng cao chất lượng và đa dạng các hình thức tuyên truyền về kiến 

thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Nhân dân, đẩy 

mạnh ứng dụng các nền tảng mạng xã hội; tập trung tuyên truyền Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vào các thời điểm có nguy cơ cháy, nổ cao, diễn 

biến thời tiết, khí hậu phức tạp; tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2023. 
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 12. Tuyên truyền Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch Sơn La đến năm 2025, định 

hướng đến 2030; Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu đủ điều 

kiện công nhận vào năm 2025; Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 

31/8/2022 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2022 

- 2026 trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ; Nghị quyết số 51/2023/NQ-

HĐND ngày 10/01/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung mức chi thực hiện 

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. 

 13. Tuyên truyền Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính 

phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới, đất liền và các Hiệp định, Thỏa 

thuận song phương về biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào; kết quả thực 

hiện nội dung các Biên bản giao ban công tác biên giới giữa tỉnh Sơn La với tỉnh 

Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào; công tác triển khai 

thực hiện nội dung biên bản cuộc họp thường niên lần thứ XXXII giữa hai Đoàn 

đại biểu biên giới Việt Nam - Lào. 

 14. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ và sử dụng hành lang an toàn đường bộ đến các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn huyện. 

 Tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông 

tin và Truyền thông (mục Thông tin Tuyên truyền) theo địa chỉ đường dẫn: 

https://sotttt.sonla.gov.vn/1229/27529/6131/thong-tin-tuyen-truyen 

(Có phụ lục tài liệu tuyên truyền kèm theo). 

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện; 

UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

Q. TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thành Long 

 

https://sotttt.sonla.gov.vn/1229/27529/6131/thong-tin-tuyen-truyen


PHỤ LỤC TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Công văn số 19/VH&TT ngày 10/02/2023 của 

 phòng Văn hoá và thông tin huyện) 

STT 
Số kí hiệu, ngày 

tháng văn bản 
Trích yếu nội dung 

Cơ quan ban 

hành 

1 

06/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

11/01/2023 

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 UBND tỉnh 

2 

07/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

11/01/2023 

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐND 

tỉnh ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

Đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và 

bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 

- 2025, định hướng đến năm 2030 

UBND tỉnh 

3 

10/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

16/01/2023 

Thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2023 UBND tỉnh 

4 
22/KH-UBND - 
Ngày ban hành: 

19/01/2023 

Triển khai thực hiện 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 

UBND tỉnh 

5 

23/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

30/01/2023 

Thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 

2023 
UBND tỉnh 

6 
24/KH-UBND - 
Ngày ban hành: 

31/01/2023 

Thực hiện Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 
UBND tỉnh 

7 

25/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

31/01/2023 

Thực hiện Công tác gia đình năm 2023 UBND tỉnh 

8 

26/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

31/01/2023 

Thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trên 

địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 
UBND tỉnh 

9 

27/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

31/01/2023 

Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023 UBND tỉnh 

10 
28/KH-UBND - 
Ngày ban hành: 

31/01/2023 

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” năm 2023 
UBND tỉnh 

11 

29/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

01/02/2023 

Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ năm 2023 UBND tỉnh 

12 

32/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

02/02/2023 

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU 

ngày 13/12/2022 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 42- 

KL/TW ngày 20/10/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XIII và Nghị quyết số 68/2022/NQ-

QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

UBND tỉnh 
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STT 
Số kí hiệu, ngày 

tháng văn bản 
Trích yếu nội dung 

Cơ quan ban 

hành 

13 

33/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

03/02/2023 

Tổ chức Hội thi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

trên địa bản tỉnh Sơn La năm 2023 

UBND tỉnh 

14 

36/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

06/02/2023 

Kế hoạch Phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm ở người năm 

2023 
UBND tỉnh 

15 

38/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

06/02/2023 

Triển khai thực hiện các điều kiện còn thiếu, nâng cao chất 

lượng các điều kiện đạt mức độ yếu và trung bình theo Đề án 

Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, giai đoạn 2023-

2025 

UBND tỉnh 

16 

39/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

06/02/2023 

Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Khu du lịch Quốc gia 

Mộc Châu đủ điều kiện công nhận”, năm 2023 
UBND tỉnh 

17 

01/CT-UBND - 

Ngày ban hành: 

03/01/2023 

Phát động phong trào thi đua năm 2023 
Chủ tịch UBND 

tỉnh 

18 

02/CT-UBND - 

Ngày ban hành: 

12/01/2023 

Về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

19 

03/UBND-KT - 

Ngày ban hành: 

17/01/2023 

Về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên 

địa bàn tỉnh Sơn La 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

20 

04/CT-UBND - 

Ngày ban hành: 

30/01/2023 

V/v đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

21 

161/UBND-KGVX  

- Ngày ban hành: 

13/01/2023 

V/v triển khai Nghị quyết số 51/2023/NQ- 

HĐND ngày 10/01/2023 của HĐND tỉnh 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

22 

135/QĐ-UBND - 

Ngày ban hành: 

19/01/2023 

V/v ban hành Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 

- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” 

UBND tỉnh 

23 

146/QĐ-UBND - 

Ngày ban hành: 

30/01/2023 

V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí tỉnh Sơn La năm 2023 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

24 

182/QĐ-UBND. - 

Ngày ban 

hành: 06/02/2023 

V/v ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Toàn 

dân tham gia phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Sơn La, 

giai đoạn 2023 - 2025 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

25 

191/QĐ-UBND - 

Ngày ban 

hành: 07/02/2023 

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần 

chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng 

Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh 

năm 2023 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

26 

2833/QĐ-UBND - 

Ngày ban hành: 

31/12/2022 

V/v phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

tại các huyện nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia 

giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

UBND tỉnh 
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STT 
Số kí hiệu, ngày 

tháng văn bản 
Trích yếu nội dung 

Cơ quan ban 

hành 

27 

257/UBND-KGVX - 

Ngày ban hành: 

31/01/2023 

V/v thực hiện Công văn số 286/BYT-QLD của Bộ Y tế 
Chủ tịch UBND 

tỉnh 

28 

01/KH-BCĐ - 

Ngày ban hành: 

12/01/2023 

Đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 
BCĐ về an toàn 

thực phẩm tỉnh 

29 

02/KH-HĐOCOP - 

Ngày ban hành: 

01/02/2023 

Tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận lại sản phẩm 

OCOP được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tại Quyết định 

số 3246/QĐ- 

UBND ngày 30/12/2019 

Hội đồng đánh 

giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP tỉnh 

Sơn La gđ 2021-

2025 

31 

04/KH-HĐ - 

 Ngày ban hành: 

30/01/2023 

Kế hoạch Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2023 

Hội đồng 

Giáo dục Quốc 

phòng An ninh tỉnh 

32 

260/SNN- 

CNTYTS - Ngày ban 

hành: 31/01/2023 

Về việc tăng cường quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm 

bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm 

Sở Nông Nghiệp 

& Phát Triển Nông 

Thôn 
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