
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:        /SVHTTDL-QLVH&GĐ 

V/v định hướng tuyên truyền tháng 02/2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày      tháng 01năm 2021 

 
        Kính gửi:  

     - Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

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

 

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 21/01/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về nội dung tuyên truyền tháng 02/202; Công văn số 156/UBND-

KTN ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn 

số 273/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 21/01/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về nội dung tuyên truyền tháng 02/202 (có Hướng dẫn số 13-

HD/BTGTU kèm theo) và các văn bản tuyên truyền chuyên đề của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, chủ động tham mưu, phối hợp, đẩy mạnh các hình thức, biện 

pháp tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương, từng vùng đồng 

bào dân tộc. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các xã, bản vùng sâu, vùng xa, khu 

vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Tuyên truyền nội dung Công văn số 156/UBND-KTN ngày 20/01/2021 

của UBND tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 273/VPCP-NN của Văn phòng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền đến CC-VC,NLĐ và Nhân dân thực hiện nghiêm túc 

chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số: 74/UBND-KTN, ngày 11/01/2021 về phong 

trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng; các quy định 

của pháp luật công tác bảo vệ, phát triển rừng; đặc biệt là không khai thác, mua 

bán, vận chuyển, trưng bày, quảng cáo, sử dụng, tiêu thụ các loài thực vật rừng 

khai thác trái pháp luật từ rừng tự nhiên; không săn, bắt, giết, tàng trữ, vận chuyển, 

buôn bán động vật rừng trái pháp luật. 
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3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động tại Kế 

hoạch số 49/KH-SVHTTDL ngày 11/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng 

Đảng, mừng Xuân Tẩn Sửu 2021; Công văn số 101/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 

21/01/2021 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

chào Xuân Tân Sửu năm 2021 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

nghiêm; báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.  

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c);                                                                                 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (B/c); 

- Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyêṇ, thành phố;  

- Trang TTĐT Sở VHTT&DL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 
  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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