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Thực hiện Công văn số 1767/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 28/12/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác tuyên 

truyền tháng 01 năm 2021; Công văn số 131 - CV/BTGHU ngày 28/12/2021 của 

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2022 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ theo 

chức năng, nhiệm vụ triển khai công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2022 như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn huyện, tỉnh, 

các sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật, qua đó nhằm tạo sự ổn định về tư tưởng 

trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 

2. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, làm lan tỏa mạnh 

mẽ, sâu sắc Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng 

bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, 

chống đại dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và bảo 

vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Thường xuyên, liên tục 

cập nhật các thông tin chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, của tỉnh 

và của huyện để chủ động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo từng thời 

điểm cụ thể. Trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-

BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên 

môn y tế trong thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Thông 

báo số 321/TB-VPCP, ngày 01/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vắc 

xin, thuốc điều trị COVID-19; Công điện 1745/CĐ-TTg, ngày 19/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát 
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biến chủng mới Omicron của vi rút Sars-Cov-2; Thông báo số 698/TB-UBND 

ngày 04/12/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến 3 cấp về tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2082/UBND-KGVX ngày 

11/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19”;  Công văn số 2132/UBND-KGVX ngày 20/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát 

biến chủng mới Omicron của vi rút Sars-Cov-2; Công văn số 2134/UBND-KGVX 

ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều 

cơ bản và nhắc lại; Phương án số 48/PA-SYT ngày 14/12/2021 của Sở Y tế về 

“Thu dung, điều trị F0 đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

với dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; Công văn số 5418/SYT-NVY 

ngày 06/12/2021 của Sở Y tế về hướng dẫn thời gian cách ly đối với các trường 

hợp F2, quản lý các trường hợp F0 sau khi ra viện và các văn bản chỉ đạo của 

Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện,... 

 Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

dựa trên 3 trụ cột chính (cách ly, xét nghiệm, điều trị) và công thức “5K + vắc xin, 

thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”; không được 

lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, song không hoang mang, mất bình tĩnh. Tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, và Nhân dân, các gia đình có 

việc cưới, việc tang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

khuyến cáo của ngành y tế; vận động tổ chức trong phạm vi gia đình, hạn chế đông 

người, dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới. Đối với đám tang 

cần rút ngắn thời gian không để dài ngày và hạn chế tối đa quy mô; tuân thủ quy 

trình, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các loại hình dịch vụ 

không thiết yếu trên địa bàn (karaoke, quán bar, xông hơi, massage, các phòng tập 

gym, phòng thể dục, yoga, cơ sở spa, trò chơi điện tử…) dừng hoạt động ở những 

nơi có diễn biến dịch phức tạp; dịch vụ ăn, uống trong nhà, nhà hàng được mở cửa 

hoạt động nhưng yêu cầu chủ các cơ sở phải thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

Tập trung tuyên truyền, phân tích, lý giải, khẳng định những thay đổi trong 

chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Việt Nam là dựa trên căn cứ khoa 

học, phù hợp với nguồn lực trong nước và diễn biến tình hình dịch bệnh trong 

nước và quốc tế, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Nhấn mạnh những 

kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, của 

tỉnh và của huyện (tỷ lệ tiêm vaccine, số người khỏi bệnh tăng, số ca tử vong 

giảm,…) tạo sự yên tâm, tin tưởng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 

nước và quốc tế vào quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ, của tỉnh và của huyện trong 

việc phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh, phục hồi 
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sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Công tác tuyên truyền phải hướng đến thực hiện mục tiêu “Dân biết - dân hiểu - dân tin -  

dân theo - dân làm”; tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về phòng, 

chống dịch bệnh và hướng dẫn về phòng bệnh, điều trị bệnh cho người dân; tôn vinh 

những tấm gương của lực lượng tuyến đầu chống dịch; những cách làm sáng tạo, mô 

hình hiệu quả trong thực hiện các giải pháp phòng, chống Covid-19; đấu tranh phản bác 

các thông tin sai trái về tình hình và công tác phòng, chống Covid-19 của Việt Nam. 

Tuyên truyền Kế hoạch số 159/KH-UBND, ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh 

về triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021 - 2022; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 - 2022; Công văn số 636 - CV/HU, ngày 23/12/2021 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản 

và nhắc lại. Trong đó tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của vaccine trong 

cuộc chiến chống COVID-19. Tuyên truyền nhấn mạnh trong lúc này triển khai 

thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng là ưu tiên hàng đầu 

của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh và của huyện nhằm tạo ra sự miễn dịch 

cộng đồng, đó là mục tiêu quan trọng nhằm ngăn chặn dịch bệnh; “vaccine tốt nhất 

là vaccine được tiêm sớm nhất”. Tuyên truyền về tính an toàn, hiệu quả của các loại 

vaccine mà Việt Nam đưa vào sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng lần này để các tầng 

lớp Nhân dân hiểu, yên tâm, đồng thuận tham gia tiêm chủng. 

Đẩy mạnh tuyên truyền việc vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 391-CV/TU, ngày 21/9/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 2942/MTTW-BTT, ngày 16/9/2021 của 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

3. Tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và 

của huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Công tác tuyên truyền 

cần chú ý các nội dung sau: 

Một là, tuyên truyền khẳng định, có được những kết quả năm 2021 là sự 

đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm cao của mỗi người dân, doanh nghiệp, sự điều hành 

linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ và nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp 

thời sâu sát của các cấp ủy, chính quyền. 

Hai là, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tin 

tưởng về các thành tựu của đất nước, của tỉnh và của huyện đã đạt được, nhưng 

không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao ý 

thức trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức; bám sát quan điểm phát triển 

theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ 
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thống chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước, của tỉnh và của huyện năm 2022. 

Ba là, tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đất 

nước, của tỉnh và của huyện, trong đó chú trọng các mục tiêu tổng quát, các chỉ 

tiêu chủ yếu, một số nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho năm 2022 gắn với việc tuyên 

truyền sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc 

thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

4. Tuyên truyền thực hiện nghiêm Quyết định số 69/QĐ-TTg, ngày 

13/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2022.  

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022, công tác tuyên truyền 

cần làm tốt một số nội dung sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân nắm được các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản qui 

định công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó nhấn mạnh Luật Nghĩa vụ quân 

sự, Quyết định số 69/QĐ-TTg, ngày 13/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công 

văn số 4548/BQP-TM của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2022,… 

Hai là, tuyên truyền về lịch sử, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến 

công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam,… để mỗi công dân tham gia 

nhập ngũ nhận thức được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm thiêng liêng cao cả 

đối với Tổ quốc, được cống hiến vì sự bình yên của Nhân dân, để công dân xung 

phong nhập ngũ, đóng góp sức lực, trí tuệ để phục vụ Tổ quốc. 

Ba là, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời 

định hướng ổn định tư tưởng, tâm trạng để các tầng lớp Nhân dân động viên con 

em mình thực hiện Luật NVQS; đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai 

trái phá hoại công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Đảng, Nhà nước 

và Quân đội ta.  

5. Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên 

bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (từ ngày 25/11-02/12/2021). Từ 

những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, công tác tuyên truyền cần chú trọng vào 

một số nội dung chủ yếu sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính 

thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. 

Trong đó, nêu bật nội dung của các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của 

Thụy Sĩ và Liên bang Nga, các văn bản được ký kết giữa Việt Nam với hai nước. 

Hai là, tuyên truyền các phương hướng hợp tác giữa Việt Nam với Liên 

bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Nhấn mạnh ý 

nghĩa và các nội dung được nhất trí trong Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ 
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Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đến năm 2030. 

Ba là, tuyên truyền nhấn mạnh, chuyến thăm Liên bang Thụy Sĩ và Liên 

bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định đường lối 

đối ngoại của nước ta theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng đề ra là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, 

tiếp tục đưa các mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu; nâng tầm đối ngoại 

đa phương, chủ động tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt 

Nam trong các thể chế đa phương. 

6. Tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

Nhân dân có nhận thức đúng về EVFTA sau 01 năm thực thi, công tác tuyên 

truyền cần chú ý một số nội dung sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền về những kết quả nổi bật về thương mại và 

đầu tư giữa Việt Nam và EU sau 01 năm thực hiện EVFTA. Tuyên truyền cần nhấn 

mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 nhưng việc 

thực hiện EVFTA đã cho thấy nhiều thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động kinh tế 

giữa Việt Nam và EU trong thời gian tới. 

Hai là, tuyên truyền những nỗ lực của Việt Nam và các nước EU trong việc 

tiếp tục tháo gỡ các rào cản thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp các bên tham gia sâu vào thị trường, tạo ra những giá trị và lợi ích 

cho doanh nghiệp và nhà đầu tư của cả hai bên. 

Ba là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Việt 

Nam về EVFTA và những cơ hội và thách thức khi tham gia Hiệp định này, từ 

đó có sự chủ động, tích cực hơn nữa khi thực thi các điều luật cụ thể của Hiệp 

định. 

7. Tuyên truyền kết quả Hội nghị cấp cao đặc biệt Kỷ niệm 30 năm quan hệ 

ASEAN - Trung Quốc (Ngày 22/11/2021), Hội nghị cấp cao đặc biệt Kỷ niệm 30 

năm quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc đã được tổ chức theo hình thức 

trực tuyến. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo hai bên đánh giá quá trình hợp tác 

giữa ASEAN và Trung Quốc trong 30 năm qua, đề ra định hướng trong giai 

đoạn mới nhằm đưa quan hệ hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, 

xứng tầm. Để lan tỏa những kết quả tốt đẹp của Hội nghị đến các tầng lớp Nhân 

dân, công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: 

Một là, tuyên truyền những kết quả đạt được của Hội nghị thượng đỉnh 

ASEAN - Trung Quốc đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân gắn với 

việc tuyên truyền về 30 năm quan hệ ASEAN - Trung Quốc, đây là những cơ sở tốt 

đẹp để phát triển quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới. 

Hai là, tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại 
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ASEAN - Trung Quốc, nhấn mạnh vị thế, vai trò của Việt Nam đối với việc củng 

cố và tăng cương mối quan hệ này. 

Ba là, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước ta trong quan hệ, hợp tác với các nước, các tổ chức trên thế giới; Việt Nam 

luôn là bạn, là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế, là thành viên có trách nhiệm 

của ASEAN, luôn vun đắp, xây dựng cho quan hệ ASEAN - Trung Quốc phát triển 

đúng tầm vóc của đối tác chiến lược toàn diện. 

8. Sau gần 02 năm bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, một số địa 

phương trong nước đã bắt đầu đón những đoàn khách du lịch quốc tế, đánh dấu 

sự trở lại của du lịch Việt Nam. Đây là những tín hiệu tích cực để ngành du lịch 

từng bước khôi phục các hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, chủ động 

thích ứng trong điều kiện mới trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-

19. Để góp phần cùng ngành du lịch từng bước phục hồi, công tác tuyên truyền cần 

chú trọng một số nội dung sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền sâu rộng về việc một số địa phương đang mở 

cửa trở lại đón khách du lịch quốc tế sau một thời gian dài bị gián đoạn. Việc tuyên 

truyền cần nhấn mạnh, đây là giải pháp quan trọng, cần thiết để dần phục hồi kinh 

tế du lịch, đưa du lịch dần thích ứng với điều kiện mới, góp phần thúc đẩy kinh tế. 

Hai là, tuyên truyền nỗ lực của Chính phủ, các ngành chức năng, các địa 

phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đề ra các giải pháp và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả, an toàn khi đón các đoàn du khách quốc tế đến Việt Nam, đưa 

Việt Nam trở thành một điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách, góp phần 

quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế. 

Ba là, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân ở các địa phương có 

kinh tế du lịch phát triển chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn 

dịch bệnh COVID-19, góp phần xây dựng các vùng du lịch xanh không có dịch, 

xây dựng các điểm đến được du khách quốc tế ưa chuộng. 

9. Ngày 21/11/2021, tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức 

Hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử. Đây là một 

trong những giải pháp quan trọng, có tính bước ngoặt trong việc thay đổi cách 

thức phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của cơ 

quan thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 

số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong 

việc triển khai hóa đơn điện tử, trong thời gian tới công tác tuyên truyền cần chú 

trọng một số nội dung sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về việc triển khai thực 

hiện hóa đơn điện tử của ngành Thuế đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là cộng đồng 

doanh nghiệp. Tuyên truyền khẳng định, triển khai hóa đơn điện tử là giải pháp, 
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bước tiến quan trọng trong công tác hiện đại hóa ngành Thuế, góp phần cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng tới Chính 

phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số đáp ứng Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Hai là, phối hợp tuyên truyền, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong việc 

triển khai hóa đơn điện tử, nhất là việc sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp trong triển khai hóa đơn điện tử. 

Ba là, tuyên truyền các giải pháp của ngành Thuế trong việc tiếp tục xây 

dựng, hoàn thiện hơn nữa Hệ thống hóa đơn điện tử; bảo đảm thông tin, dữ liệu 

chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo 

thuận lợi cho người nộp thuế; nỗ lực bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong quản lý 

thuế so với khu vực, thế giới. 

Bốn là, theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản hồi của doanh 

nghiệp và người dân về hóa đơn điện tử, phản ánh kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử để góp phần 

cùng ngành Thuế ngày càng hoàn thiện hơn vấn đề này. 

 10. Tiếp tục tuyên truyền hực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, 

khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và 

Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 

Dân tộc về “Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025” theo Hướng dẫn số 05-HD/HU, 

ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

11.  Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng theo Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 18/5/2021 của Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại hội đảng bộ các cấp 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 

12. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển 

hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ quan, 

đơn vị. Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề 

năm 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”; kế 

hoạch số 37 - KH/HU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức 
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triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 13. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/HU, ngày 20/12/2021 của 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn khóa XXII về nhiệm vụ năm 2022 và các 

mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy Lạng Sơn giao cho huyện Bắc Sơn tổ 

chức thực hiện năm 2022. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ đề về “siết chặt kỷ 

cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Gắn với 

thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/HU, ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy Bắc Sơn về xây dựng con người Bắc Sơn văn minh, thân thiện, kỷ cương.  

 14. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 

01-CTr/BTGHU-HĐND-UBND-TA-VKS, ngày 09/11/2021 giữa Ban Tuyên giáo 

Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân 

huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. 

 15. Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” theo Công văn số  880 - CV/BTGTU ngày 12/11/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 16. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nội dung 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 về việc “Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”. 

 17. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Công văn số 

606/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 16/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về “Thực hiện nếp sống văn minh, phòng, chống dịch COVID-19 trong việc cưới, 

việc tang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG, ngày 

29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 “Về việc ban 

hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang”. 

 18. Tuyên truyền kết quả đại hội đại biểu hội chữ thập đỏ Việt Nam  huyện 

Bắc Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chỉ thị số 06 - CT/HU, ngày 

11/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội đoàn cấp cơ sở và 

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bắc Sơn lần thứ 

XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chỉ thị số 05 - CT/HU, ngày 01/10/2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở tiến tới 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
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 19. Tiếp tục tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; 

thông tin phản bác các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh 

trật tự. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; công tác 

quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

 20. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm trong tháng, như: Các hoạt động chào đón năm mới 2022; Ngày Tổng tuyển 

cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (06/1); Ngày 

học sinh, sinh viên (09/01); Ngày ký Hiệp định Pari về lập lại hoà bình ở Việt Nam 

(27/01); 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2022), 81 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 (23/02/1941 - 

23/02/2022)… 

 21. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh như: 

 Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết 

luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 

XIII 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 tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Chị thị số 11-CT/TW, 

ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Nhâm Dần năm 2022; Hướng 

dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực 

hiện một số nội dung Quy định số 22 -QD/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị 

định số 108/2021/NĐ-CP, ngày 07/12/2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, 

ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những 

điều đảng viên không được làm. 

 Nghị quyết số 58-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 – 2030; Nghị quyết số 59-NQ/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 

15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030. 

 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày  09/12/2021 của HĐND tỉnh về sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2020 - 2024 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng 
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nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về 

Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi 

quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 

29/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về Bãi bỏ Nghị quyết số 

112/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định hướng 

nội dung hương ước, quy ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  Nghị 

quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương 

án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết số 52/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 

53/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của 

HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của 

HĐND tỉnh về Thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 theo quy 

định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Kế hoạch số 382-KH/BCSĐ, ngày 14/12/2021 của Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh về Triển khai thực hiện Chương trình 7 thuộc Chương trình hành động số 23-

CTr/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 

13/12/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Công viên địa chất Lạng Sơn; Đề án 

số 181/ĐA-SVHTTDL, ngày 15/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

Thành lập Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn,... 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19 các đơn vị, địa phương triển khai 

tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp như: 

1. Biên tập, in sao tài liệu tuyên tuyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin bài 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử 

của địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội,…  
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2. Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo băng rôn khẩu hiệu, pa nô cổ động 

tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn; thay mới nội dung pa nô, bảng tuyên truyền 

phù hợp… 

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động bằng xe loa trên các tuyến 

đường, nơi tập trung đông dân; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt văn hóa, văn 

nghệ, thể thao; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chung tại Nhà 

văn hoá thôn, khối phố… 

4. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt 

động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật… đảm bảo vui tươi, lành mạnh cho các tầng 

lớp Nhân dân trên địa bàn.    

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN: Từ nay đến hết ngày 31/01/2022.  

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền hiệu quả./.  

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- Ban TG Huyện ủy; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
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