
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 
V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung 

tuyên truyền trong tháng 9 năm 2022 

(Nội dung tuần 2) 

  Tuyên Quang, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: - Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Tạp chí Tân Trào; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  

- Trang TTĐT tổng hợp các sở, ban, ngành; 

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Truyền thông các huyện, TP. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 của tỉnh; theo đề nghị phối hợp của các sở, ban, ngành; Sở 

Thông tin vàTruyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Cổng Thông tin điện  

tửtỉnh;  Trang Thông tin điện tử tổng hợp các sở, ban, ngành tỉnh; Phòng Văn hóa -

Thông tin; Trung  tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tăng 

cường tin, bài tuyên truyền một số nội dung sau:  

1. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua chào mừng Đại 

hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Cựu chiến binh lần thứ VII. 

2. Tuyên truyền các Kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 166/KH-UBND 

ngày 31/8/2022 về Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 -

2025; Kế hoạch số 169/KH-UBND Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 

địa bàntỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 

3. Tuyên truyền theo nội dung văn bản số 3621/UBND-THVX ngày 

08/9/2022 của UBND tỉnh V/v tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. Tăng cường công tác thông tin cập nhật về diễn biến, tình hình 

dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh; thông tin đầy đủ, kịp 

thời, khách quan về lợi ích, hiệu quả của vắc xin, nhất là trong việc ngăn ngừa 

chuyển nặng, tử vong khi mắc COVID-19 để người dân nâng cao nhận thức và chủ 

động, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19; đấu tranh, phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch, thông tin xấu độc xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước ta về 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Tuyên truyền theo nội dung văn bản số 3671/UBND-THVX ngày 

12/9/2022 của UBND tỉnh V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 



2022. Theo đó, thông tin công tác tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời năm 2022với chủ đề: "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập 

suốt đời sau đại dịch COVID -19" theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 

Văn bản số 4342/BGDĐT-GDTX  ngày 07/9/2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, 

phù hợp nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2030” và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

tích cực đồng hành, tham gia; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm 

phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen 

thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi 

số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Việc tổ chức hoạt 

động thiết thực của các cơ sở giáo dục trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2022; tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội 

dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt,thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của 

đời sống xãhội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ 

năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc 

cho người dân... 

5. Thông tin, tuyên truyền văn bản số 3686/UBND-THVX ngày 12/9/2022 

của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH của Bộ 

trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Thực hiện có hiệu quả nội dung 

Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội, Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 

116/KH-UBND ngày 27/11/2020 phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, bạo lực, xâm hại 

tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2020 -2025; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 02/4/2021 về triển khai thực hiện 

Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 22/4/2021 về triển khai 

thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; kịp thời ngăn chặn, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm 

người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Tuyên truyền văn bản số 3672/UBND-THVX ngày 12/9/2022 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 17/8/2022 của 

Văn phòng Chính  phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người  cao 

tuổi. Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ 

chức thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 

2021-2030 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/5/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Chương trình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi đến năm 

2030 theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 27/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người cao 

tuổi; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà người cao tuổi tiêu biểu nhân Tháng 

hành động vì người cao tuổi Việt Nam; tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

theo quy định... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận 



thức về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; các chương trình chăm sóc, 

trợ giúp người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; việc xây 

dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc và phát huy vai trò người cao 

tuổi tại địa phương. 

 7. Triển khai thực hiện văn bản số 3650/UBND-NC ngày 10/9/2022 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường công tác an toàn phòng cháy chữa cháy 

trong quản lý, sử dụng điện. Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai nghiêm, 

có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ; phổ biến giáo dục pháp luật kiến thức trong công tác 

phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ đặc biệt trong việc quản lý, sử dụng điện 

an toàn. Phổ biến, hướng dẫn, rộng rãi trong nhân dân các biện pháp bảo đảm an 

toànphòng cháy, chữa cháy trong  quản lý, sử dụng điện; các nguyên nhân có thể 

gây cháy, nổ trong quá trình sử dụng điện... 

8. Triển khai thực hiện văn bản số 3676/UBND-ĐTXD ngày 12/9/2022 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải 

trọng xe. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải 

trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe; 

các cơ quan thông tin, báo chí phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác 

tuyên truyền về kiểm soát tải trọng phương tiện; nắm bắt thông tin, phản ánh của 

các cơ quan báo chí để kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. 

9. Tuyên truyền thực hiện văn bản số 3655/UBND-KT ngày 10/9/2022 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Văn bản số 5658/VPCP-NN ngày 

30/8/2022 của Văn phòng Chính  phủ về triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi  

trường. Tập trung tuyên truyền Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của  

Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 25/6/2021 của Uỷ  ban  

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020. Tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về Bảo vệ môi trường cho cơ quan, 

tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, 

nghĩa vụ bảo vệ môi trường và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020... 

10. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn năm 2022 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 như: Tổ chức mít tinh, hội 

thảo, tọa đàm, treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính 

thân thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm 

việc và các địa điểm phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử 

dụng túi ni lon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích 

sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; thu hồi các sản 

phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải; xây dựng phim ngắn, phóng 



sự, tin bài tuyên truyềncác hoạt độngvề bảo vệ môi  trường, đặc biệt là các nội 

dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi  

trường... trên địa bàn bằng các hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, 

báo chí, trang tin điện tử, mạng xã hội, fanpage. Trong đó, tập trung tuyên truyền 

các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, các mô hình, giải pháp bảo vệ môi 

trường. 

Tiếp tục thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và 

chống rác thải nhựa” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động theo nội dung Văn 

bản số 1353/UBND-TNMT ngày 21/5/2019, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

22/10/2020  và Văn  bản  số 3539/UBND-TNMT ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020 và  các  văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật.  

Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong 

việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. 

11. Tuyên truyền triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

bệnh Dại trên động vật. Tập trung thông tin các Kế hoạch số 03/KH-UBND 

ngày11/01/2022 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 

2022; Kế hoạch số 50/KH-UBND  ngày 05/4/2022 về phòng, chống bệnh Dại trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2030 và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 5804/CT-BNN-TY ngày 06/9/2022 để triển khai 

thực hiện phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển 

khai thực hiện tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông của đơn vị./. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên (thực hiện); 

- Hội Cựu Chiến binh tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: TTBCXB, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn 
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