
 

 

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2022 
(kèm theo Công văn số 660-CV/BTGTU, ngày 24 /12/2021 

 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 
----- 

1. Tuyên truyền đậm nét các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa 

phương; tình hình, kết quả kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV (dự kiến sẽ 

diễn ra vào cuối tháng 12/2021 hoặc đầu tháng 01/2022); kết quả kỳ họp thứ 5 Hội 

đồng Nhân dân tỉnh khóa XI; phản ánh tình hình, kết quả tiếp xúc cử tri của đại 

biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện, nhất là những kiến nghị của cử tri đối 

với Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Tuyên truyền triển khai quán 

triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đấy 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” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không 

được làm; tiếp tục truyên truyền kết quả Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, Hội nghị 

Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; phản ánh tình hình, kết quả triển khai 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 2020-2025[1]; việc triển khai thực hiện 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”[2]; 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[3]; kết quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể Nhân 

dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong năm 2021, nhiệm vụ, 

giải pháp công tác xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể Nhân dân trong các doanh 

nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2022 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của các địa phương, đơn vị.  

2. Tuyên truyền việc các cấp, các ngành, địa phương tích cực, chủ động triển 

khai các hoạt động phục vụ nhu cầu của nhân dân dịp cuối năm 2021 và Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022; kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 

2021, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh, các ngành, 

                                                 
       [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; Kế hoạch số 2520/KH-UBND, ngày 12/7/2021 của 
UBND tỉnh về triển khai công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  
         [2] Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 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 của bộ Chính trị (khóa XII) về  “Đẩy mạnh học tạp và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.  
         [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;  
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địa phương, đơn vị; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, địa phương, doanh 

nghiệp và các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, gắn với nhiệm vụ, mục 

tiêu, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện theo Nghị quyết số 07-

NQ/TU, ngày 07/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về đánh 

giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; Kế hoạch thực hiện của cấp uỷ, chính quyền, 

mặt trận và đoàn thể các cấp. Đồng thời, biểu dương tinh thần phục vụ nhân dân 

trong dịp Tết của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang 

làm nhiệm vụ; tinh thần thi đua sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an 

sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách an sinh xã hội, “giảm nghèo”, 

giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế 

toàn dân; 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]; công tác phòng, chống thiên tai, bão, lũ, 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, 

vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống cháy, nổ; phòng chống tội phạm 

và các tệ nạn xã hội[5]; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 

các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông; công tác phòng chống gian lận thương 

mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa kém chất lượng, độc hại; đẩy mạnh 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”[6],…  

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, các cổng, trang tin thông tin điện tử, bản tin, 

trang, nhóm mạng xã hội các địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng tăng cường 

chuyển tải thông tin, tuyên truyền biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các mô hình, điển 

hình tập thể, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp vượt qua khó 

khăn, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo đảm 

đời sống cho người lao động và gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời 

sống xã hội; phản ánh chính xác, kịp thời các vấn đề hạn chế, các hành vi phản 

cảm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, để phê phán, đấu tranh, góp phần làm 

cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

                                                 
         [4] 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 
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. 
         [5] Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU, ngày 13/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai quán triệt, tuyên 
truyền Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ 
Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; 
gắn Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo xây dưgj Công an 
cấp huyệnvững mạnh toàn diện, đáp ứng yêuy cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.   
          [6] Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đàng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Kế hoạch triển khai của Ban 
chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh. 



3 
 

 

4. Tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, 
của tỉnh như: kỷ niệm 76 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước 
Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2022); 62 năm ngày truyền thống học sinh, sinh 
viên Việt Nam (09/01/1950 -  09/01/2022); 18 năm ngày truyền thống Hội nạn 
nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/01/2004 - 10/01/2022); 15 năm ngày 
Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (11/01/2007 - 11/01/2022); 49 
năm ngày ký Hiệp định Paris về Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2022). 

- Tuyên truyền phản ánh các hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 
2022; trong đó, tập trung: 

+ Tuyên truyền các hoạt động đón chào năm mới 2022; công tác chuẩn bị 
cho các hoạt động mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 gắn với kỷ niệm 92 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và 54 năm cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2022) theo tinh thần vui 
tươi, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn;  

+ Phản ánh các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, huyện, các ngành và các tổ 
chức chính trị - xã hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, các gia đình thương binh, 
liệt sĩ, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng dân 
tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị, lực lượng trên tuyến đầu phòng 
chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt, chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, 
trẻ em có cha mẹ mất do dịch Covid-19..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được 
vui xuân, đón Tết động viên, khích lệ, tiếp thêm động lực, niềm tin để cùng vươn 
qua khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương, đơn vị.  

+ Tuyên truyền “Mừng Đảng - Mừng Xuân” với phát động các phong trào 

thi đua, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của 
dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chung lòng khắc phục, vượt 

qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022,theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí Thư 

về tổ chức Tết Nhâm Dần, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính không tổ chức các hoạt động đông người vào dịp 

Tết[7]. 

5. 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 

                                                 
          [7] Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn Phòng Chính Phủ Thông báo ý kiến kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19 
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nguyên, bảo vệ môi trường; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, 

không theo quy định; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; 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,  

6. Tiếp tục tuyên truyền về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 48-CT/TU, 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[8]; 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, đấu tranh phê phán hoạt 

động mê tín dị đoan, tư tưởng tiêu cực, không phù hợp với truyền thống văn hóa, 

đạo đức của dân tộc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin, đời sống tinh thần của 

nhân dân. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, các cổng, 

trang thông tin điện tử, bản tin của các sở, ngành, địa cùng với những nội dung nêu 

trên, 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 phù hợp, hiệu quả. 

                                                              BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

                                                 
       [8] Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU, ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, 
tôn giáo. 


