
 

 

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5/2022 
(kèm theo Công văn số 826 - CV/BTGTU, ngày 26/4/2022 

 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 
----- 

1. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, địa phương; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020-2025, nhất là tình hình triển khai và tổ chức thực chương trình hành động, kế 

hoạch triển khai của Tỉnh ủy, UBND tỉnh[1]; nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy 

Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị; việc triển 

khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm 

cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với tình hình triển khai thực hiện việc “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”[2]; Quy định số 37-QĐ/TW, 

ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; công tác xây dựng 

Đảng, công tác 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[3].   

2. Tuyên truyền về kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2022, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2022. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, phản ánh 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 [4];việc thực hiện đồng bộ các cơ chế, 

chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; sự nỗ lực, sáng tạo của 

các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện các 

giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với 

chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, nhất 

                                                 
       [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; các chương trình, kế hoạch của 
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  
         [2] Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 
27/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Kết 
luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”; Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt chuyên đề năm 
2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.  
         [3] Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 19/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, 
ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Công văn số 592-
CV/BTGTU, ngày 17/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 45-
KH/TU; 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”… 
       [4] Công văn số 537-CV/BTGTU, ngày 22/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về  Tuyên truyền phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới. 
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là chính sách hỗ trợ hiệu quả người dân và 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 dịch Covid -19 với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, chủ động 

thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”; việc thực hiện các giải pháp 

kích cầu tiêu dùng nội địa cũng như việc thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao 

động nước ngoài tại Việt Nam nói chung, của tỉnh Bình Thuận nói riêng[5]. Đẩy 

mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Nhân dân về công tác tiêm chủng, các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh; công tác bảo vệ môi trường; việc thực hiện 

không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm 

hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; về công tác dân tộc, tôn 

giáo6… để phát triển kinh tế, ổn định xã hội; biểu dương, cổ vũ các đơn vị, địa 

phương, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân triển khai thi đua thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, gắn với các cuộc vận động, các phong trào 

như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”[7], “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào “Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,... Chú 

trọng phản ánh tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 

2022 gắn với việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng kỷ 

niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022)[8]; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh[9]. 

3. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan 

trọng trong tháng 5/2022: kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(7/5/1954 - 7/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

                                                 
       [5] Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 
09/9/2021 của Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại 
Việt Nam và kế hoạch số 168/KH-UBND, ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 49-
KH/TU. 
      [6] Các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Số 31-HD/BTGTU, ngày 20/10/2021 Tuyên truyền bảo vệ môi 
trường, góp phần phát triển bền vững đất nước; số 32-HD/BTGTU, ngày 29/10/2021 về tuyên truyền việc thực hiện 
không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, 
nguy cấp, quý hiếm; số 28-HD/BTGTU, ngày 24/9/2021 tuyên truyền về tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo… 
       [7] Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.  
       [8] Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 09/02/202 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ; Kế hoạch số 320/KH-UBND, ngày 28/01/2022  của UBND 
tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022). 
         [9] 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 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”; Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối vơi công tác khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đề án Thông 
tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhân thức và kỷ năng bảo vệ an ninh mạng, phòng, chống tội phạm 
trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ (kèm theo Quyết định số 
3250/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh)… 
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19/5/2021); 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 – 05/5/2022), 

lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 204 năm Ngày sinh 

C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2022);… 

Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027[10]; kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992- 2022) nhấn mạnh về 

lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Bình Thuận; vị trí địa lý, tiềm năng lợi thế; 

truyền thống của quân và dân Bình Thuận và phát huy truyền thống vẻ vang đó 

trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, nhất là từ khi tái lập tỉnh 1992 

đến nay.  

4. Tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, các 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc 

tế; đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển; khai thác bền vững tài 

nguyên, bảo vệ môi trường; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, 

không theo quy định, công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển[11]; 

hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan, 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, kỷ niệm 

40 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và 10 năm Luật Biển 

Việt Nam; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022 đặc biệt là 

công tác quản lý biên giới trên đất liền tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - 

Lào, Việt Nam - Campuchia xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, 

cùng phát triển[12]. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, lợi 

dụng vấn đề Biển Đông, lợi dụng cuộc xung đột Nga-Ukraina để liên hệ, tuyên 

truyền xuyên tạc, kích động biểu tình, chống phá đường lối đối ngoại của Đảng, 

chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam – Trung 

Quốc. 

5. Đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường xây dựng các tuyến tin, bài tuyên 

truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 trong 

đó, bám sát kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức Trung 

                                                 
     [10] Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU, ngày 08/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 
        [11] Công văn số 316-CV/TU, ngày 03/12/2021 của Ban Thường vụ Tinh rủy về lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác 
IUU; Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày13/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-
CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí 
tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
         [12] Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU, ngày 27/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, 
đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2022.  
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ương[13]; tiếp tục  tuyên truyền Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch[14]; tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng tham gia 

Giải báo chí ‘‘Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 

2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối 

hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức. 

* Lưu ý: UBKT Trung ương có Thông báo kết luận tại kỳ họp lần thứ 14 của 

liên quan đến vi phạm các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 và một số tổ chức, cá nhân có 

liên quan... Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, các phóng viên, cơ quan báo chí 

của Trung ương thường trú tại tỉnh Bình Thuận, khi thông tin về vụ việc cần khách 

quan, trung thực, tránh suy diễn khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, làm 

ảnh hưởng đến tư tưởng, dư luận xã hội cũng như sự phát triển của tỉnh nhà. 

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, đồng 

thời 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./. 

                                                                        BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

                                                 
      [13] Kế hoạch và đề cương tuyên truyền được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình 
Thuận, địa chỉ: btgtu.binhthuan.dcs.vn - mục TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN.  
      [14] Công văn 781-CV/BTGTU, ngày 31/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 


