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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 877/UBND-VH Hữu Lũng, ngày 25 tháng 8 năm 2020 

V/v tuyên truyền hướng dẫn hưởng 

ứng Ngày pháp luật 2020; chương 

trình truyền thông dân số đến năm 

2030; Kết luận của đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Hội nghị trực tuyến 3 cấp về 

công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1512/STTTT-TTBCXB ngày 17/8/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền hướng dẫn hưởng 

ứng Ngày pháp luật 2020; chương trình truyền thông dân số tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030; Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 

trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền một số nội dung sau: 

 1. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật 2020 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt 

Nam; Lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, 

trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản của văn bản pháp luật mới có hiệu lực 

trong năm 2019, 2020. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; 

tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực 

hiện và bảo vệ pháp luật…; Cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên 

truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật hoặc sử dụng khẩu hiệu “Chào mừng Ngày 

Pháp luật Việt Nam 09/11/2020 - Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật thực hiện trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 

15/11/2020. 

 2. Tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình truyền thông dân 

số đến năm 2030 

 Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận 

thức và ý thức pháp luật về công tác dân số trong tình hình mới. Nhằm định hướng 

và thúc đẩy hơn nữa hoạt động dân số và xây dựng nếp sống văn hóa ứng xử tại gia 

đình và cộng đồng dân cư. Rà soát các nội dung trên mạng internet nhất là mạng xã 
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hội, các diễn đàn, website có nội dung về lựa chọn giới tính thai nhi; xử lý nghiêm 

những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông có nội dung thông tin 

vi phạm chính sách dân số. 

3. Tuyên truyền thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 

Thực hiện tuyên truyền Thông báo số 420/TB-UBND ngày 10/8/2020 về 

việc Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội 

nghị trực tuyến 03 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với 05 nhiệm vụ 

trọng tâm và 05 kiến nghị, đề xuất về công tác phòng, chống dịch trong thời gian 

tới. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện tuyên 

truyền các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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