
ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02/2021 
(kèm theo Công văn số 161 -CV/BTGTU, ngày 26/01/2021 

 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 
----- 

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

phương; trong đó, chú trọng thông tin, phản ánh:  

- Những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam; những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh nhà sau 35 năm 

thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020 

của đất nước, của tỉnh nhà; sự quan tâm, tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần 

chúng Nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng, 

thông tin diễn biến, thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII Đảng[1] . Lưu ý: sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, tập trung tuyên truyền các nội dung: (i) Dư luận tích cực trong cán bộ, đảng 

viên và nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng.(ii) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (nhất là những 

điểm mới, cốt lõi, trọng tâm). (iii) Hội nghị quán triệt, học tập, xây dựng chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   

- Sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của tỉnh và của các địa 

phương, đơn vị, các hoạt động chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng 

Xuân Tân Sửu 2021, “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao 

động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, công tác chăm lo gia đình chính sách, 

những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 

đảo[2] .  

- Tuyên truyền, giới thiệu nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và 

của tỉnh về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026[3] .  

 - Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh tình hình quán triệt, triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-

2025 gắn với việc phát động thi đua và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển 

                                                
            [1] Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU, ngày 05/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 138-CV/BTGTU, ngày 06/01/2021 về tăng cường công 
tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 157-CV/BTGTU, ngày 22/01/2021 về  tuyên truyền 12 kỳ Đại hội của 
Đảng.  
            [2] Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU ngày 
05/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón 
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 
           [3] Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng 
Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 17/11/2020 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công 
tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật như: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…. 
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kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, triển khai thực hiện các chương trình, kế 

hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo[4]. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, công tác quảng bá, mở rộng thị trường xuất 

khẩu, phát triển du lịch của tỉnh năm 2020; những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

đồng bộ các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

nhất là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh 

doanh, miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng bị ảnh 

hưởng từ dịch Covid -19; thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa; các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... tạo không khí vui xuân, đón Tết Nguyên 

đán Tân Sửu lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; 

biểu dương, cổ vũ các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân 

triển khai, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai các hoạt 

động “Mừng Đảng, Mừng Xuân”[5] trong điều kiện thực hiện mục tiêu “kép”: vừa 

phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19[6] ; 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021[7].   

3. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 02/2021: 66 năm Ngày 

Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021); 42 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên 

giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 – 17/2/2021);  kỷ niệm 80 năm ngày Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 

28/01/2021); 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 -06/3/2021), 

lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục 

tuyên truyền về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU, 

                                                
         [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 Bình Thuận); 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; 
Kế hoạch số 221-KH/TU, ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 
(khóa XII) về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và Kế hoạch số 3360/KH-UBND, 
ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/CP, này 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-
NQ/TW; Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, ngày 15/01/2021 về tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 
      [5]  Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 05/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 
Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 
      [6] Công văn số 72-CV/TU, ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn 
số 193/UBND-KGVXNV, ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về tiếp tục tăng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 
     [7]Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật NVQS, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định số 70/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ về việc thực hiện nghĩa vụ 
tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 1/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế 
độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 2/10/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 
148/2018/TT-BQP  ngày 4/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…; phát huy tốt hệ 
thống các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Đài truyền thanh của địa phương, vừa kết hợp tuyên truyền các nội dung, vừa đưa tin những 
tập thể, cá nhân có thành tích và những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm công tác tuyển quân… Đồng thời phát huy vai trò của các ban, 
ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động con, em mình lên đường nhập ngũ, từ đó làm cho nhân dân, 
thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
trong giai đoạn hiện nay. 
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ngày 17/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo triển khai thực hiện 

Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW; tình hình và kết quả 

triển khai thực chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước về công tác tôn giáo, dân tộc; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 

ở cơ sở; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại 

các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.  

4. Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông; 

trong đó, chú ý đẩy mạnh truyên truyền 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. 

Phương 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; tăng cường tuyên truyền nâng 

cao nhận thức trong Nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời 

điểm trước, trong và sau Tết cổ truyền dân tộc. 

 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 

 

 

 

 


