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năm 2050; Chương trình phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

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

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, định 

hướng đến năm 2050; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND 

tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 

2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

các cơ quan, đơn vị:  

 1. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 40-NQ/TU, xây dựng, phát triển 

thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh và các tỉnh 

vùng Đông Bắc. Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ để từng bước trở thành 

lĩnh vực kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp 

công nghệ cao. 

 - Tuyên truyền về chủ trương, định hướng xây dựng thành phố Lạng Sơn 

đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; quảng bá rộng rãi hình ảnh thành phố Lạng Sơn nhằm thu hút các nguồn 

lực đầu tư, xây dựng thành phố Lạng Sơn hiện đại, thông minh…  

  2. Tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tai nạn, thương tích 

trẻ em, nhất là tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng ngừa tai nạn 

giao thông, phòng ngừa ngã, bỏng, điện giật, động vật cắn, phòng ngừa trẻ em tự 

tử… 

 - Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao 
nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho 
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các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đa dạng hóa các phương thức truyền thông về 

phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Thường xuyên tổ chức các hoạt động, 

chiến dịch truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, cơ sở giáo dục trẻ em, cơ sở  

nuôi dưỡng trẻ em vào các đợt cao điểm: Tháng hành động vì trẻ em, sinh hoạt 

hè trên địa bàn dân cư…  

 3. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả về Sở khi có yêu cầu./. 

 Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 02/10/2021; Kế hoạch số 198/KH-

UBND ngày 04/10/2021 gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ 

(Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
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