
ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4/2020 
(Kèm theo Công văn số 2515 -CV/BTGTU, ngày 26/3/2020 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

----- 
1. Tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa 

phương, trong đó tập trung tuyên truyền thông tin về công tác chỉ đạo, tình hình, 
kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong thời gian qua, nhiệm 
vụ trọng tâm, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cần tập trung 
trong thời gian đến [1]; Chủ trương phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, 
chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do 
hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ[2]; 

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính 
trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng[3], phản ánh công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng lần thứ XIII; đánh giá, rút 
kinh nghiệm, vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, tổ chức, chuẩn bị các 
văn kiện, công tác nhân sự của các đơn vị điểm…; Tuyên truyền, phản ánh tình 
hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 170-KH/TU, ngày 31/12/2019 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ 
Chính trị (khóa XII) về “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với 
quốc phòng, an ninh”[4] ; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng 
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm 
2020 gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) ; phản ánh tình hình và kết quả công 
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
gắn với với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực[5] ở các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh. 

2. Tuyên truyền về kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng - an ninh quý I/2020, nhiệm vụ,  giải pháp phát triển kinh tế - xã 

                                                
          [1]  Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế, Kết luận số 979-KL/TU ngày 25/3/2020 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid - 19 tỉnh ...; tập trung đưa tin định hướng về các nổ lực phòng, chống dịch của Việt Nam, của các địa 
phương trong tỉnh; khẳng định tính nhân văn, ưu việt của chế độ trong việc đảm bảo “không ai bỏ lại phía sau”; tuyên truyền 
phát huy truyền thống, giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam (yêu thương, đoàn kết, đùm bọc, sẻ chia…), nâng cao ý thức 
phòng bệnh trong nhân dân, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, tránh tư tưởng chủ quan, nhưng không gây tâm lý hoang 
mang, lo lắng (người dân - nhất là người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh nền - hạn chế tụ tập, đi đến nơi đông người, tăng 
cường bảo vệ sức khỏe,..); đưa tin cân bằng về các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, trong tỉnh trước bối cảnh 
dịch bệnh; Thông tin, thể hiện những ghi nhận, đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam liên quan đến công 
tác phòng, chống dịch nhưng không nhận xét, đánh giá có tính chê bai, hạ thấp, chỉ trích công tác phòng, chống dích của các 
quốc gia khác. Đối với các biển pháp kiểm soát nhập cảnh của Việt Nam, cần nhấn mạnh đây là biện pháp tạm thời với mục 
tiêu cao nhất là ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe của người dân, tránh làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa 
Việt Nam và các nước…  
          [2]  Theo Thông báo số 965-TB/TU ngày 25/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
              [3] Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU, 
ngày 05/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  
              [4] Hướng dẫn số 107-HD/BTGTU, ngày 05/02/2020 tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Kết luận số 57-
KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an 
ninh” 
               [5] Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. 
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hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và quý II/2020, ảnh hưởng, khó khăn, giải pháp 
trước diễn biến của dịch bệnh Covid – 19; công tác quản lý, bảo vệ, phòng, chống 
cháy rừng, tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu tai nạn 
giao thông[6]; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, tội 
phạm ma túy...; việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…; 
các phong trào thi đua, công trình, phần việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 
26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua 
yêu nước năm 2020; tiến độ triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.  

3. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan 
trọng trong tháng 4 như: 150 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 
22/4/2020); 44 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất 
khóa VI (25/4/1976 - 25/4/2020); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); 
kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 -19/4/2020) 
và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Ngày 
Quốc tế Lao động (01/5), Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4); Ngày Sách Việt 
Nam (21/4),…  

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, kết quả các hoạt động, các 
sự kiện đối ngoại của Đảng, Chính phủ Việt Nam; những nổ lực, thành tựu của 
Việt Nam trong việc đảm nhiệm vai trò kép Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không 
thường trực HĐBA LHQ[7]; tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 
bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông, công tác biên 
giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - 
Campuchia năm 2020[8] gắn với việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường 
quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản 
bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.  

5. Tiếp tục tuyên truyền việc tham gia hưởng ứng “Giải báo chí toàn quốc về 
xây dựng Đảng” (giải Búa liềm vàng) năm 2020 do Ban Tổ chức Trung ương 
Đảng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản, Đài 
Truyền hình Việt Nam tổ chức và “Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình 
Thuận” (giải Cờ đỏ) năm 2020; tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên các cơ quan 
báo chí tích cực tham gia viết, sáng tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.  

6. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phát hiện, biểu dương kịp thời các 
mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh; gương 
người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, trong phòng, chống dịch bệnh, tham gia ủng 
hộ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh và ủng hộ đồng bào bị 

                                                
                [6] Công văn số 2062-CV/BTGTU, ngày 04/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền việc triển khai 
thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn tỉnh. 
         [7] Hướng dẫn của Ban chỉ đạo 35-16 tỉnh về “công tác thông tin đối ngoại năm 2020”.  
          [8] Hướng dẫn số 109-HD/BTGTU,  ngày 07/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “công tác tuyên truyền biển, đảo và 
biên giới trên đất liền năm 2020” 
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thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ; gương học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, đấu 
tranh phê phán đối với các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, 
phản động lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, dịch bệnh 
Covid-19, tình hình Biển Đông... tin đồn, tin giả (fakenews) nhằm gây mất an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội; phê phán các hành vi thiếu văn hóa, văn minh, ý 
thức trách nhiệm với cộng đồng, vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi ảnh hưởng 
đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Ngoài những nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, các địa phương, đơn vị và các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ nhiệm vụ chính 
trị của đảng bộ, địa phương, đơn vị, sở, ngành, đoàn thể mình để bổ sung và triển 
khai công tác tuyên truyền cho phù hợp./. 

                 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 
 
 


