ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7/2021
(kèm theo Công văn số 377-CV/BTGTU, ngày 24/6/2021
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
----1. Tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa
phương; việc các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp
tục triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 20202025[1]; thông tin về kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XIV[2] và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026, các hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp;
- Thông tin, tuyên truyền những kết quả đã đạt được, biểu dương, lan tỏa
những tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị trên các lĩnh vực đời sống xã hội; những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
được nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tình hình triển khai học tập, quán triệt
chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII); công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn
thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình, công tác chỉ đạo,
kết quả thực hiện, nhiệm vụ trọng tâm, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; chủ trương, kết quả phát động toàn dân tham gia ủng hộ quỹ phòng,
chống dịch bệnh covid - 19; tuyên truyền, phổ biến thông tin nâng cao ý thức chấp
hành, tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; các biện pháp phòng, chống dịch,
thực hiện tốt khuyến cáo “5K”, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, giãn
cách xã hội; các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh,
trong công nhân, trong các khu công nghiệp...
3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về 07 luật được Quốc hội khóa XIV thông
qua tại kỳ họp lần thứ 10, trong đó có 03 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 gồm:
Luật Cư trú 2020 kết hợp tuyên truyền về triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia

[1]

Chương trình hành động số 06-Ctr/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
[2]
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/7 và bế mạc ngày 03/8/2021.
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về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh[3],
Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020 và 04 Luật có hiệu lực
từ ngày 01/01/2022 gồm: Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, Luật Biên
phòng Việt Nam 2020, Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng 2020 và Luật Bảo vệ môi trường 2020; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định
số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
4. Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6
tháng cuối năm 2021; các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với các chính sách,
giải pháp huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ
và giải pháp của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, công tác xúc tiến, quảng bá
mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa
trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng
chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực
hiện các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong năm 2021 và
những năm tiếp theo[4]; nhấn mạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp và những kết
quả đã đạt được của các doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản
xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức
tạp, việc đẩy mạnh đầu tư khoa học và công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng
lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; kết quả thực hiện các chính sách giáo dục, y tế,
chương trình “giảm nghèo”, đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện nhân đạo...; nhiệm vụ quản
lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng,
chống cháy, nổ, giảm thiểu tai nạn giao thông[5]...
5. Đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh
trong tháng 7/2021; trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền trên các
[3]
Công văn số 368 - CV/BTGTU ngày 21/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Dự án
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.
[4]
Nghị quyết số 54/NQ-HĐND, ngày 04/12/2020 của hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021; Chương
trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 (theo Quyết định số 71/QĐ-UBND, ngày 08/01/2021 của
UBND tỉnh); Chương trình hành động số 60-CTr/TU, ngày 18/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về “Chiến lược phát triển
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
thực hiện Kết luận sô 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới; Công văn
số 136-CV/TU ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa X) về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020; Công văn số 296-CV/BTGTU, ngày 07/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về
tiếp tục truyền truyền thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”. Trong đó, tập
trung thông tin, phản ánh tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 80-KH/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, ngày 24/01/2018 và Kế hoạch số 1990/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 26-KH/TU ngày
13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; Kế hoạch số 2177/KH-UBND, ngày
17/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai tuyên truyền vè an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
[5]
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.
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phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội của các cơ quan, địa
phương, đơn vị về lịch sử sự kiện và các hoạt động kỷ niệm: 71 năm Ngày truyền
thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2021); 67 năm Ngày ký Hiệp định
Giơ-ne-vơ (20/7/1954 - 20/7/2021); 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947
- 27/7/2021); 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 28/7/2021); 60 năm thảm họa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 10/8/2021); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021). Tiếp tục
tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước về công tác tôn giáo trong tình hình mới (trong đó có Luật Tín ngưỡng, Tôn
giáo); công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở. Chú ý tăng cường
tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên
tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là các tấm gương học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6. Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, đối ngoại nhân dân; công tác
tuyên truyền biển, đảo gắn với việc triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật
cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương; công tác phân giới, cắm mốc và
quản lý biên giới trên đất liền năm 2021[6]; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ và
giải pháp cấp bách 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 theo Chỉ thị
số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề Biển Đông, cũng như trong quan hệ đối
ngoại với các đối tác với hương châm là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, phục
vụ phát triển kết hợp bảo đảm thống nhất, đồng thuận nội bộ; kiên quyết, kiên trì và
kịp thời đấu tranh bằng các biện pháp phù hợp đối với các hoạt động vi phạm để bảo
vệ vững chắc chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.
7. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tham gia hưởng ứng Giải báo
chí về xây dựng Đảng của tỉnh mang tên Giải Cờ đỏ hưởng ứng “Giải báo chí toàn
quốc về xây dựng Đảng” năm 2021 (Giải Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung
ương phát động; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên,
cộng tác viên và tầng lớp nhân dân tìm hiểu, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
- Cùng với những nội dung nêu trên, 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

[6]
Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 03/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc
và quản lý biên giới trên đất liền năm 2021. Công văn số 354-CV/BTGTU ngày 08/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Triển khai Cuộc thi và
Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021 do Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì tổ chức.

