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Về việc một số nội dung tuyên truyền, 

quán triệt  

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, trung tâm trực thuộc. 

 

Thực hiện các Công văn: Số 3522/UBND-VX ngày 22/9/2022 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, vũ trường, số 1300/SNV-TCCB ngày 22/9/2022 của Sở Nội vụ về việc 

quản lý tài liệu bí mật nhà nước lĩnh vực nội vụ; số 2186/STNMT-MTK ngày 

23/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; Văn phòng UBND 

tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Công văn số 3345/UBND-TH ngày 12/9/2022 và Công văn số 2867/UBND-

TH ngày 09/8/2022 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.  

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh 

doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và nội dung Nghị định số 54/2019/NĐ-CP  

ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ 

vũ trường. 

2. Thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ. Để đảm bảo thông tin 

về bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ theo đúng quy định, tiếp tục phổ biến, 

quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung quy định của Danh mục bí mật nhà 

nước lĩnh vực nội vụ theo Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Khi soạn thảo, ban hành các văn bản, tài liệu thuộc lĩnh vực nội vụ yêu 

cầu công chức soạn thảo có trách nhiệm xác định hình thức, nội dung độ mật 

theo Danh mục bí mật quy định tại Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; người duyệt, ký tài liệu có trách nhiệm quyết định việc đóng dấu độ 

mật tương ứng vào văn bản và phạm vi lưu hành của văn bản mật. 



3. Chiến lược làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Autralia 

khởi xướng được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm 

vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ ba của tháng 9 hàng năm) 

thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu 

thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. 

Tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 

2021 (Cùng hành động để thay đổi thế giới) và tiếp tục nâng cao hiệu quả công 

tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.  

Tăng cường tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động nội 

dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định  mới.  

Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường đăng các tin, bài truyền thông 

về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường… trên Trang Thông tin điện tử 

Văn phòng và Cổng Thông tin điện tử tỉnh để công chức, viên chức, người dân 

biết và thực hiện. 

(Thông tin và tài liệu truyền thông Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2022 đăng tải trên Cổng thông điện tử Bộ Tài  nguyên và Môi trường địa 

chỉ://www.monre.gov.vn/;  Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, 

địa chỉ https://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn). 

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng  Chiến dịch làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2022 của cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Phòng Hành chính – Tổ 

chức trước ngày 03/10/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng, ban, trung tâm nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Vương Thế Mẫn 
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