
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 

 

Số:     /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 

10- NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ 

Chính trị; Cuộc thi tìm hiểu kiến thức 

về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên 

bờ sóng” và một số nội dung 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Lâm Thao, ngày       tháng 6 năm 2022 

                 

 

        

  Kính gửi: 

           - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

    - Trung tâm Văn hóa- Thể thao- Du lịch và TT huyện; 

             - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ các văn bản số 595, 596, 597/STTTT- TTBCXB ngày 13/6/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 

2022;  Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần trên hệ thống 

thông tin cơ sở và thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ 

Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai 

khoáng và một số nội dung; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ 

Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị 

quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng 

sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương 

trình hành động số 23-CTr/TU ngày 06/4/2022 của Tỉnh ủy và các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tài nguyên khoáng sản  

tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cấp ủy, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân 

dân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyển, cơ quan, đơn vị về tầm quan 

trọng của tài nguyên địa chất, vai trò, vị trí của ngành địa chất và công nghiệp khai 

khoáng; Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, 

đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” và Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về 

an toàn giao thông năm 2022 

- Tuyên truyền, quảng bá, tạo sự lan tỏa, quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 

do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (Thông tin tuyên truyền, Thể lệ Cuộc thi 

tham khảo tại website: htlp://www.toquocbenbosong.vn). 
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- Tuyên truyền về Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông 

năm 2022” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Thông tin và 

Truyền thông tổ chức; tích cực hưởng ứng tham gia dự thi Giải (Kế hoạch triển 

khai thực hiện Giải gửi kèm theo). 

3. Tuyên truyền Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng 

thần trên hệ thống thông tin cơ sở và Chi thị số 09/CT- TTg ngày 01/6/2022 

của Thủ tướng  Chính phủ 

- Tuyên truyền Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng 

thần và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ứng phó 

thảm họa động đất, sóng thần (Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 

gửi kèm văn bản này). 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, người dân về ứng phó thảm họa động đất, sóng thần và giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng phòng, chống và ứng phó trước 

các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời chủ 

động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả về ứng phó thảm họa động đất, sóng thần trong bối cảnh dịch bệnh bằng nhiều 

hình thức phù hợp với từng địa phương. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các 

hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn như 

diễn tập phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi ro thiên tai, các sự kiện liên quan. 

Thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ 

đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp 

ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét... 

- Tuyên truyền triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức phòng, chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn cho các cấp chính quyền và người dân; thông tin chính xác, kịp thời về 

tình hình, diễn biến thiên tai, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, 

những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị, đồng 

thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng 

chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác gây 

tâm lý hoang mang trong cộng đồng. 

4. Tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Phổ biến kịp 

thời, thường xuyên về kế hoạch tuyển sinh, thời gian, địa điểm tuyển sinh; hướng 

dẫn cách thức đi, đến địa điểm thi cho thí sinh và người nhà thí sinh; vận động người 
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tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và các biện pháp 

phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực 

hiện Văn bản số 576/STTTT-TTBCXB ngày 07/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc tuyên truyền về kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.  

5. Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo 

lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam - 28/6 năm 2022. Trọng tâm tuyên truyền, 

phổ biến về quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác gia đình; chủ đề, thông điệp, hoạt động triển khai Ngày Gia đình 

Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; 

lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn 

mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình; tuyên truyền, 

hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức về 

bình đẳng giới, về phòng, chống bạo lực gia đình gắn với thực hiện Cuộc vận động 

“xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Khu dân cư văn hoá, Gia đình văn 

hoá”. Tuyên truyền, phổ biến các mô hình tư vấn, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình; lan tỏa, nhân rộng mô hình gia đình trẻ tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo 

lực gia đình (Chủ đề và Thông điệp tuyên truyền gửi kèm theo). 

6. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về người cao tuổi. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp, các ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò của người cao tuổi, Hội Người cao 

tuổi góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hành phúc, văn minh. Vận động 

toàn dân tham gia các hoạt động chăm sóc người cao tuổi, tạo điều kiện để người 

cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. 

7. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai 

đoạn 2022 - 2025; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng 

đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe nhằm 

phòng tránh bệnh, tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

8. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tuyên truyền 

đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” 

với các phong thi đua của địa phương. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 

kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là phòng, 

chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; giới 

thiệu mô hình hay, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong công tác bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em; phát hiện, phê phán hành vi vi phạm quyền trẻ em. 

9. Thông tin, tuyên truyền về các chiến dịch vệ sinh yêu nước; thực hiện 3 

sạch: Ăn uống sạch - Ở sạch - Bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch; thực hiện an toàn 

vệ sinh thực phẩm; các chiến dịch vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng, 

chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân 

về bệnh tay chân miệng, bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh; vận động người dân thực hiện tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi tiêm theo 
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chương trình tiêm chủng mở rộng, các chiến dịch tiêm chủng phòng, chống 

COVID-19 và các chương trình tiêm chủng khác theo khuyến cáo của ngành Y tế. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện ./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- BTG Huyện ủy; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Ngô Đức Sáu 
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