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Tuyên truyền về công tác văn hóa,  
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                           Kính gửi:  - Các chi, đảng bộ cơ sở, 
                                                                         - Các đoàn thể Khối. 
 
  

Căn cứ Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU, ngày 21/12/2022 về tuyên truyền kết 

quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

tổ chức ngày 24/11/2021, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và Công 

văn số 1193-CV/BTGTU, ngày 20/12/2022 về gửi tài liệu tuyên truyền của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, 

các đoàn thể Khối triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung liên quan tại Kế hoạch số 99-KH/ĐUK, 

ngày 24/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 73-KH/TU, ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện 

công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022; trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến 

ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa 

toàn quốc vào tháng 11/2021; đồng thời tuyên truyền các tài liệu của hai Hội thảo 

khoa học: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực 

con người Việt Nam trong thời kỳ mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp 

với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn 

lâm Khoa học xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức ngày 29/11/2022 và 

Hội thảo “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” do Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngày 

17/12/2022(1) đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp.  

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò, 

trách nhiệm trong việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về văn hoá, 

góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc, tạo 
                                                      
(1) Các tài liệu tuyên truyền trên được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối (danguykhoibinhthuan.vn): Mục 
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tiền đề vững chắc để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy 

giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc triển khai thực 

hiện và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả thực hiện khi có 

yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên,  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy,  
- Lưu VP, TGDV. 
 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

Phạm Thị Tố Loan 
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