
UBND HUYỆN THUẬN CHÂU 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:  44/VH&TT 

V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 3/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thuận Châu, ngày 15 tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ chỉ đạo, định hướng tháng 3/2023 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 255/STTTT-TTBCXBBC ngày 10/3/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 03/2023. 

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 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

11/NQCP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội; tuyên truyền về công tác triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện; Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng 

mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện; 

Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu 

du lịch quốc gia giai đoạn 2023-2025; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai 

đoạn 2017-2025”. 

 2. Tuyên truyền các quy định pháp luật về An toàn giao thông, công tác 

bảo đảm trật tự An toàn giao thông; công tác phòng chống, ứng phó thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, không chủ quan, 

lơ là trong phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các biện pháp phòng, chống 

Cúm gia cầm A/(H5N1), ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia 

cầm và sản phẩm gia cầm vào địa bàn huyện. 

 3. Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời 

trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”; Chương trình 

“Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, 

trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn huyện; đẩy mạnh đổi mới hoạt 

động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý 

thông tin cho thiếu nhi. 
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 4. Tuyên truyền Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La năm 

2023; Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn 

huyện năm 2023. 

 5. Thông tin kịp thời, tích cực đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai 

trái, xuyên tạc, lợi dụng của các thế lực thù địch; công tác chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh nguồn 

nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 6. Tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2023 - 2025; phong trào thi đua 

“Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021-2025; phong trào thi 

đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công” trên địa bàn huyện 

năm 2023. 

 7. Phổ biến kịp thời, đầy đủ 07 Luật (Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 

sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh) tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

 8. Tăng cường tuyên truyền về hoạt động nhân đạo và công tác Hội Chữ 

thập đỏ; các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn 

huyện; tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024; tuyên truyền về Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (ngày 25/3/2023); Cuộc vận đông “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề 

cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) và “Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân” gắn với quảng bá du lịch Thuận Châu năm 2023.  

 9. Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; công 

tác chuyển đổi số của huyện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

(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. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thành Long 
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PHỤ LỤC TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Công văn số 44/VH&TT ngày 15/3/2023 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 

279/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

22/11/2022 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 trên địa bàn tỉnh 

Sơn La năm 2023 
UBND tỉnh 

2 

04/KH-BATGT - 

Ngày ban hành: 

31/01/2023 

Tuyên truyền các quy định pháp luật về An toàn giao 

thông và công tác bảo đảm TTATGT năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 
Ban ATGT tỉnh 

3 

40/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

11/02/2023 

Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023 UBND tỉnh 

4 

41/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

13/02/2023 

Triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục 

vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm 

văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La 
UBND tỉnh 

5 

45/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

20/02/2023 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 145- KH/TU ngày 

11/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 

Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và 

an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

UBND tỉnh 

6 

50/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

23/02/2023 

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn 

La năm 2023 UBND tỉnh 

7 

51/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

23/02/2023 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Pháp luật mới trên 

địa bàn tỉnh Sơn La UBND tỉnh 

8 

53/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

23/02/2023 

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm 

ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023). UBND tỉnh 

9 

152/KH/TU - 

Ngày ban hành: 

27/02/2023 

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 80 nãm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” 

(1943 - 2023) 

Tỉnh uỷ Sơn La 

10 

59/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

28/02/2023 

Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt 

động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các 

doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La 
UBND tỉnh 

11 

64/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

02/03/2023 

Triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023 UBND tỉnh 

12 

65/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

02/03/2023 

Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024 UBND tỉnh 
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STT 
Số kí hiệu, ngày 

tháng văn bản 
Trích yếu nội dung Cơ quan ban 

hành 

13 

66/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

02/03/2023 

Triển khai hỗ trợ hoàn thiện hợp tác xã thí điểm tham 

gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp 

tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

UBND tỉnh 

14 

67/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

02/03/2023 

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW 

ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập 

đỏ Việt Nam trong tình hình mới 

UBND tỉnh 

15 

68/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

02/03/2023 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi 

mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển 

kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi 

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

UBND tỉnh 

16 

69/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

06/03/2023 

Triển khai thực hiện Đề án định hướng phát triển du 

lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du 

lịch quốc gia giai đoạn 2023-2025 
UBND tỉnh 

17 

74/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

08/03/2023 

Triển khai thực hiện “Đề án định hướng phát triển du 

lịch vùng lòng hồ Thuỷ điện Sơn La trở thành Khu du 

lịch quốc gia”, năm 2023 
UBND tỉnh 

18 

632/UBND-KT - 

Ngày ban hành: 

02/03/2023 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất 2023 
Chủ tịch UBND 

tỉnh 

19 

642/UBND- 

KGVX - Ngày ban 

hành: 02/03/2023 

V/v tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp giai đoạn 2017-2025” 
Chủ tịch UBND 

tỉnh 

20 

634/UBND-KT - 

Ngày ban hành: 

02/03/2023 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia 

cầm A/(H5N1), ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận 

chuyển trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm vào địa 

bàn tỉnh 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

21 

440/KH- 

SVHTT&DL - 

Ngày ban hành: 

24/02/2023 

Tổ chức triển khai Cuộc vận đông “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 

Sở Văn Hóa 

Thể Thao - Du 

Lịch 

22 

513/SVHTT&DL- 

NSVHGĐ - Ngày 

ban hành: 

03/03/2023 

V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc 

tế Hạnh phúc 20.3.2023 và kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc 

tế Hạnh phúc 20/3/2013-20/3/2023 

Sở Văn Hóa 

Thể Thao - Du 

Lịch 

23 

396/UBND-TH - 

Ngày ban hành: 

10/02/2023 

V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường 

kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với các địa phương 
Chủ tịch UBND 

tỉnh 

24 

302/QĐ-UBND - 

Ngày ban hành: 

28/02/2023 

V/v phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn 

tỉnh Sơn La UBND tỉnh 

25 

314/QĐ-UBND - 

Ngày ban hành: 

02/03/2023 

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an 

toàn xã hội năm 2023 
UBND tỉnh 
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STT 
Số kí hiệu, ngày 

tháng văn bản 
Trích yếu nội dung Cơ quan ban 

hành 

26 

249/QĐ-UBND - 

Ngày ban hành: 

17/02/2023 

V/v ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi 

đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn 

tỉnh Sơn La” giai đoạn 2023 - 2025 
UBND tỉnh 

27 

253/QĐ-UBND - 

Ngày ban hành: 

17/02/2023 

V/v ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi 

đua “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 

2021-2025 
UBND tỉnh 

28 

331/QĐ-UBND - 

Ngày ban hành: 

05/03/2023 

V/v ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi 

đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư 

công” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 
UBND tỉnh 

29 

30/QĐ-UBND - 

Ngày ban hành: 

09/01/2023 

V/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 

huyện Thuận Châu năm 2023 UBND huyện 

30 

75/KH-UBND  

Ngày ban hành: 

09/3/2023 

Về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 UBND huyện 

31 

06/KH-UBND  

Ngày ban hành: 

16/01/2023 

Về Chuyển đổi số huyện Thuận Châu năm 2023 UBND huyện 

32 

81/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

13/03/2023 

V/v tổ chức “Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” 

gắn với quảng bá du lịch Thuận Châu năm 2023 UBND huyện 

33 

80/KH-UBND - 

Ngày ban hành: 

13/03/2023 

V/v triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt 

động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo 

tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn 

huyện Thuận Châu 

UBND huyện 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-15T13:52:03+0700
	Tỉnh Sơn La
	Phòng Văn hóa và Thông tin<pvhtt.thuanchau@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-15T13:53:44+0700
	Tỉnh Sơn La
	Phòng Văn hóa và Thông tin<pvhtt.thuanchau@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




