UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

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

Số:1480 /SNN-TTr

Lai Châu, ngày 27 tháng 7 năm 2022

V/v định hướng nội dung phổ biến,
giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 16/HĐPH-STP ngày 26/7/2022 của Hội đồng phối
hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc định hướng nội dung phổ biến giáo
dục, pháp luật tháng 8 năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT định hướng công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2022 như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên
đề, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 18NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có
thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân nông thôn đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới,
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; Kết luận số 12-KL/TW, ngày
06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết quả kỳ họp thứ tám, HĐND
tỉnh khóa XV. Nhất là việc thông qua 13 Nghị quyết và các văn bản khác; Nội
dung chất vấn và trả lời chất vấn; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ
Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tập trung tuyên truyền nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; nâng cao
nhận thức về tầm quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa
nước trong tình hình mới; Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 14/7/2022 của UBND
tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòngvề
sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của
tỉnh Lai Châu. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công
chức, viên chức về các Chỉ số nội dung, Chỉ số nội dung thành phần của Chỉ số
PAPI; những kết quả nổi bật, những hoạt động, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt
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về cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh; chuyển tải các thông tin về cải cách
hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương,
của tỉnh1: Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng,
quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045; Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 09CT/TU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo
của các cấp ủy Đảng đối với việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các vụ việc dân
sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao
động và những việc khác theo quy định của pháp luật...
Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả và từng bước
“bình thường hóa” với dịch bệnh, thực hiện tốt thông điệp V2K (vắc xin khẩu trang
- khử khuẩn). Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống sốt xuất huyết, tay
chân miệng, sởi, ho gà... đang là cao điểm mùa dịch nên có xu hướng gia tăng;
phòng, chống dịch bệnh mùa hè cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, phòng chống
bão lũ, sạt lở đất và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; vấn đề vệ sinh an toàn thực
phẩm... chú trọng tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, kỹ năng, biện pháp
phòng, chống hiệu quả, chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, hạn
chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền
biên giới, biển, đảo; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo
an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền về Luật phòng chống tác
hại của rượu, bia, nâng cao nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện “Đã
uống rượu, bia - không lái xe”; các quy định về tố tụng hành chính, thi hành án
hành chính; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam; hướng dẫn lựa
chọn tổ chức đấu giá tài sản; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Triển khai Thông báo
số 404-TB/TU ngày ngày 11/7/2022 Thông báo Hội nghị lần thứ thứ mười Ban
chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.
Nghị Quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung
ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị Quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn
ngân sách trung ương và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị Quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí,
định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mực tiêu quốc
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
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Tiếp tục thực hiện tuyên truyền Luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng và các văn bản QPPL có hiệu lực trong kỳ
cho cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.
2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở căn cứ điều kiện thực tế để lựa
chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối
tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, truyền tải đầy đủ
thông tin đến với cán bộ, người dân. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề
án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật được giao theo sự chỉ đạo, hướng dẫn
của các Bộ, ngành ở Trung ương và của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của các
phòng, đơn vị.
Trên đây là định hướng một số nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8
năm 2022. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở nghiên cứu để tổ
chức thực hiện đảm bảo thiết thực hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, TTr.
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