UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 213 /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 01 năm 2022

V/v tuyên truyền: tăng cường phòng, chống dịch
bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ATTP
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022 thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg
ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế
hoạch số 36-KH/TU ngày 18/10/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1061 - CV/BTGTU ngày 14/01/2022 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ tăng cường phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ
Nhân dân, ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Kế
hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2022 triển khai thực hiện Quyết định số
2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 36KH/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ
thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng
gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:
1. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân
dân, ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc
các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 và các dịch
bệnh khác có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân; đề cao trách nhiệm
người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện
pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong
các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.
- Tuyên truyền thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP, phòng, chống dịch
bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán, công tác dự báo, quản lý thị trường,
bình ổn thị trường, bảo đảm cung ứng cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, trong và sau Tết; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp
thời các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém
chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất
chính.
2. Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày
10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 36-KH/TU ngày
18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
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- Tuyên truyền Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW
ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030 và Kế
hoạch số 36-KH/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về công tác xây dựng gia đình để các cấp ủy đảng, chính quyền nhận
thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình
trong tình hình mới. Xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng
quyết định sự phát triển bền vững đất nước. Gia đình là đối tượng tác động, thực
hiện và thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng gia đình no
ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung quan trọng, yêu
cầu xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.
- Tuyên truyền các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nề nếp, ông bà,
cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết,
thương yêu nhau. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá
trị, giáo dục thế hệ trẻ. Chú trọng tinh thần tương thân, tương trợ, tình làng nghĩa
xóm. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia
đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Khắc phục
bệnh thành tích, hình thức trong công tác công nhận danh hiệu “gia đình văn
hóa”.
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 Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./.
Công văn số 1061 - CV/BTGTU ngày 14/01/2022; Kế hoạch số 10/KHUBND ngày 14/01/2022 gửi kèm theo qua VNPT-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 Công nghệ số (đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hải Yến

