UBND TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 243 /STTTT-TTBCXB

Lai Châu, ngày 27 tháng 02 năm 2020

V/v tuyên truyền một số nội dung

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Kế hoạch số 318/KHUBND ngày 20/02/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 866/NQUBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp
xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số
361/KH-UBND ngày 25/02/2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.
Thực hiện phối hợp chỉ đạo tuyên truyền theo Kế hoạch số 225/KHBCĐPTDL ngày 20/02/2020 của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch về Hoạt động
của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lai Châu năm 2020.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:
1. Các cơ quan báo chí; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Đài Truyền
thanh - Truyền hình các huyện; thành phố tập trung tuyên truyền các nội dung:
1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 866/NQUBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản
có liên quan:
a. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu
- Điều chỉnh toàn bộ 21,60 km2 diện tích tự nhiên, 1.898 người của xã Sùng
Phài thuộc huyện Tam Đường vào thành phố Lai Châu.
- Nhập toàn bộ 28,06 km2 diện tích tự nhiên, 2.374 người của xã Nậm
Loỏng thuộc thành phố Lai Châu vào xã Sùng Phài thuộc thành phố Lai Châu.
Sau khi nhập, xã Sùng Phài có 49,66 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số
4.272 người.
Xã Sùng Phài giáp các phường Đoàn Kết, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Tân
Phong; các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường.
- Sau khi sắp xếp:
+ Thành phố Lai Châu có 92,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số
42.973 người; có 07 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường: Đoàn Kết, Đông
Phong, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Tân Phong và 02 xã: San Thàng, Sùng Phài.

Thành phố Lai Châu giáp các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và Tam Đường;
+ Huyện Tam Đường có 662,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số
52.470 người; có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã: Bản Bo, Bản Giang,
Bản Hon, Bình Lư, Giang Ma, Hồ Thầu, Khun Há, Nà Tăm, Nùng Nàng, Sơn
Bình, Tả Lèng, Thèn Sin và thị trấn Tam Đường.
Huyện Tam Đường giáp các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, thành
phố Lai Châu và tỉnh Lào Cai.
b. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phong Thổ
- Nhập toàn bộ 9,64 km2 diện tích tự nhiên, 2.033 người của xã Ma Li Chải
vào xã Sì Lở Lầu. Sau khi nhập, xã Sì Lở Lầu có 57,06 km2 diện tích tự nhiên và
quy mô dân số 6.237 người.
Xã Sì Lở Lầu giáp xã Mồ Sì San, xã Vàng Ma Chải và nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa.
- Sau khi sắp xếp, huyện Phong Thổ có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm
16 xã và 01 thị trấn.
c. Hiệu lực thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.
- Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Lai Châu có 08 đơn
vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 01 thành phố; 106 đơn vị hành chính
cấp xã, gồm 94 xã, 05 phường và 07 thị trấn.
1.2. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động liên quan đến chủ đề: “Bảo vệ
người tiêu dùng trong thương mại điện tử”. Tuyên truyền chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Chương
trình hành động số 26-CTr/TU ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước
đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kế hoạch số 74/KH-UBND
ngày 14 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu thực hiện Chương trình
hành động số 26-CTr/TU ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; mục đích, ý nghĩa “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” và các hoạt
động liên quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1.3. Tăng cường tuyên truyền về Quyết định số 31-QĐ/TU ngày
22/11/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về ban hành Đề án phát triển du lịch giai đoạn
2016-2020. Báo cáo số 537-BC/TU của Tỉnh ủy Lai Châu về sơ kết thực hiện
Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020”. Tăng cường
tuyên truyền sự kiện Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu lần thứ II năm 2020;
ngày du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2020), ngày du lịch Thế giới
(27/9/1970-27/9/2020); các Nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
liên quan đến lĩnh vực du lịch.
2. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố:

Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác
tuyên truyền theo nội dung trên tới quần chúng Nhân dân.
Trên đây là một số nội dung cần triển khai tuyên truyền, đề nghị các đơn
vị thực hiện kịp thời, có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, P.TTBCXB.
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