
UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VHTT 
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên 

truyền phòng, chống lao của ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025 

Bạch Thông, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-SVHTTDL ngày 31/8/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về tuyên truyền phòng, chống lao của ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình, điều 

kiện thực tế của địa phương chủ động lồng ghép tuyên truyền nội dung về phòng, 

chống lao vào các hoạt động của đơn vị, địa phương với nội dung, hình thức tuyên 

truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền  

- Nghị quyết Trung ương 6, Khoá XII ngày 25/10/2017 về tăng cường công 

tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị 

quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017).  

- Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống Lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.  

- Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của Phó Thủ tướng Vũ Đức 

Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao.  

- Các dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng chống bệnh lao.  

- Tháng hành động phòng, chống lao, Ngày chống lao Thế giới 24/3 hàng năm.  

- Các nội dung hoạt động theo Kế hoạch phòng chống lao tỉnh Bắc Kạn, giai 

đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Hình thức tuyên truyền  

- Tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan: Treo pano, áp phích, băng 

rôn tuyên truyền,….. 

- Tuyên truyền lồng ghép phù hợp chức năng nhiệm vụ thông qua các hoạt 

động đưa văn hóa về cơ sở như: Biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động, hoạt 

động điện ảnh, xây dựng văn hóa cơ sở và các hoạt động văn hóa, thể thao và du 

lịch khác... 

3. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025 
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Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về phòng VH&TT huyện trước 

ngày 10/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Sở VH,TT&DL tỉnh theo quy định. 

(Gửi kèm Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn và Kế hoạch số 287/ KH-SVHTTDL ngày 31/8/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh) 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Phó Chủ tịch (VX) UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
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