
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VHTT 

V/v thực hiện công tác thông tin 

tuyên truyền thiết yếu 

Bảo Lâm, ngày      tháng 01 năm 2023 

         

              Kính gửi: 
                             - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;  

                                       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 46/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh về thực hiện công tác thông tin tuyên truyền 

thiết yếu.  

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, Trung tâm Văn 

hóa và Truyền  thông  huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số 

nội dung công tác thông tin,tuyên truyền như sau:    

1.Tuyên truyền các hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân  

Quý  Mão năm 2023 theo Công văn số 44-CV/BTGHU ngày 05/01/2023 về 

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 

trong Quý I năm 2023; Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU ngày 04/01/2023 của Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy về Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí  

Huỳnh Tấn Phát (15/02/1931-15/02/2023). 

2. Tuyên truyền nội dung phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, 

mạng viễn thông, theo Công văn số 22/TTCS-TQ ngày 9/01/2023 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông); phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật 

trên không gian mạng”; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm 

pháp luật liên quan (Công văn số 3283/UBND-NC ngày 29/12/2022 của UBND 

tỉnh); Công tác phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh (Công văn số 3208/CV-BCĐ ngày 

05/12/2022).  

3. Tuyên truyền tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, an inh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (Kế hoạch số 141-KH-

HU ngày 16/01/2023 của Huyện ủy Bảo Lâm); Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, 

ngày 21/10/2022 của ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới (Kế hoạch số 142-KH/HU ngày 17/01/2022 của 

Huyện ủy Bảo Lâm); Tiếp tục đẩy mạnh triển kai thực hiện Đề án của Chính 

phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (công 

văn số 507-CV/HU ngày 16/01/2023); Công tác tác Đảm bảo An toàn thực 
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phẩm tại các trường học trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và mùa Lễ hội 

xuân 2023 huyện Bảo Lâm (Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 06/01/2023 của Ban 

Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Bảo Lâm); 

4.Tuyên truyền các nội dung và việc tiển khai thực hiện Nghị quyết số 
93/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các chính 

sách pháp luật liên quan đến bảo hiểm y tế, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa 

nhân văn, lợi ích của chính sách bảo hiểm y tế, vận động nhân dân tham gia bảo 

hiểm y tế. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh và công tác khám, chữa bệnh trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quỹ 

Mão năm 2023 (Công văn số 3474/UBND-VX ngày 30/12/2022; Công văn số 

3380/UBND-VX ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh). 

5.Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 

năm 2023 (Công văn số 36/UBND-TNMT ngày 06/01/2023 của UBND huyện). 

Thông tin về việc Trung Quốc thông báo gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm 

axit nucleic tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu (Công văn số 19/SCT-

QLTM&XNK ngày 05/01/2023 của Sở Công thương Cao Bằng).  

(Gửi các nội dung văn bản kèm theo công văn này).  

Căn cứ các nội dung tuyên truyền trên, đề nghị các cơ quan đơn vị, địa 

phương quan  tâm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện theo hướng thiết thực, 

hiệu quả./.    

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các P CT UBND huyện (b/c);    

- Ban tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Lưu: VT, VHTT.   

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nông Văn Lương 
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