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 Thực hiện Văn bản số 689/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 27/5/2022 của Sở 

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

truyền tháng 6 năm 2022; Công văn số 167 - CV/BTGHU ngày 27/5/2022 của 

ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022. 

Phòng văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn đề nghị các đơn vị, địa 

phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai công tác tuyên truyền tháng 6 

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, huyện và các sự kiện trong nước, 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. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, công tác tuyên 

truyền cần tập trung các nội dung sau 

Một là, bối cảnh, thời gian diễn ra và kết quả Hội nghị. Ý kiến đóng góp, 

sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với những nội dung được 

thảo luận và kết luận tại Hội nghị, đặc biệt là bài phát biểu Khai mạc, Bế mạc 

Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Hai là, khẳng định, làm rõ quá trình chuẩn bị và tổng kết những nội dung 

trình Hội nghị Trung ương 5 đã được các cơ quan chức năng chuẩn bị công phu, 

bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực, địa 

phương và thế giới. Các văn bản đều được lấy ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành, 

địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý. Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để xây dựng các báo cáo trình 

Hội nghị.  

Ba là, phân tích sâu sắc những nội dung quan trọng đã được thảo luận, 

cho ý kiến và quyết định tại Hội nghị, đó là các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính 

sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; 
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(2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về 

nông 2 nghiệp, nông dân, nông thôn; (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả kinh tế tập thể; (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; (5) Đề 

án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (6) 

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; 

và một số vấn đề quan trọng khác.  

Bốn là, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân 

thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung được thảo luận và thông qua 

tại Hội nghị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các 

lĩnh vực trọng yếu như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới…; từ đó trên mỗi 

cương vị công tác, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình 

thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng, giải pháp đề ra trong mỗi Nghị quyết. 

3. Tuyên truyền kết quả Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA 

Games 31) diễn ra từ ngày 12/5/2022 đến 23/5/2022 tại Việt Nam với 40 môn 

thể thao (526 nội dung thi đấu), được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh, 

thành phố lân cận. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 mà Việt Nam đăng cai (lần đầu 

tiên vào năm 2003), được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam đã mở 

của hoàn toàn, thực hiện việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, 

là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người đến bạn bè quốc 

tế. Nội dung tuyên truyền cần nhấn mạnh: Việc đăng cai tổ chức SEA Games 

cho thấy vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với phong trào thể thao khu vực 

Đông Nam Á và cũng thể hiện Việt Nam là một trong các thành viên chủ động, 

tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hết mình vì sự phát triển của ASEAN và vì 

một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn như khẩu hiệu SEA Games 31 đã đề ra. 

4. Tuyên truyền kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh 

Chính dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa 

Kỳ và Liên Hợp quốc từ ngày 11 – 17/5. Công tác tuyên truyền cần nhấn mạnh: 

Chuyến thăm góp phần xây dựng sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ 

hợp tác nhiều mặt, thực chất, hiệu quả hơn. Chuyến thăm là cụ thể hóa đường lối 

đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa 

phương hóa trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam mong muốn và 

sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ để thúc đẩy quan hệ hai nước tích cực 

phát triển, có chiều sâu hiệu quả, bền vững trên cơ sở vì hòa bình, hợp tác và 

phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới. 

5. Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức nước CHDC Nhân dân 

Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 15/5/2022 đến 17/5/2022. 

Công tác tuyên truyền cần tập trung khẳng định: Đây là một trong những hoạt 

động đối ngoại quan trọng trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022; 

là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà 

nước ta trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022. Chuyến thăm nhằm 
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thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện 

Việt Nam - 3 Lào, trong đó có việc tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác 

toàn diện giữa hai Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. 

6. Tuyên truyền diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.  

7. Tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 825-QĐ/TU, ngày 26/4/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy.  

8. Tuyên truyền công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, 

tuyển sinh năm học 2022 – 2023; công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho 

học sinh, trẻ em trong thời gian nghỉ hè trên địa huyện.  

9. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; 

tập trung vào nội dung đề cao tinh thần cảnh giác của các cấp, các ngành, các 

tầng lớp Nhân dân, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; phải luôn bám sát tình hình, 

thực tiễn để chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch, thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh theo đúng tinh thần Nghị quyết 

số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Cùng với đó tiếp tục tuyên 

truyền tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đối với việc tiêm vaccine 

cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi.  

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

kỷ niệm trong tháng, như: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6) - Tháng hành động vì 

trẻ em năm 2022; Kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm 

đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2022); Ngày môi trường thế giới (05/6); Kỷ 

niệm 81 năm Ngày Truyền thống Hội Người cao tuổi (06/6/1941-06/6/2022); Kỷ 

niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 

(11/6/1948-11/6/2022); Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925-21/6/2022); Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6); Ngày Gia 

đình Việt Nam (28/6)...  

11. Tuyên truyền các nội dung nêu tại mục 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18 theo Công văn số 160 - CV/BTGTU, ngày 26/4/2022 của Ban Tuyên giáo 

Huyên ủy.  

12. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh, của 

huyện như: Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân 

chuyển cán bộ; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về 

chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 62-

KH/TU, ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, 

quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ 

Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 63- KH/TU, ngày 

06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và 

tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về 

định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 06/5/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội 
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dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; 

Kế hoạch 109/KH-UBND, ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai xây 4 

dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn 

và thành lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch 91/KH-

UBND, ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về Triển khai, thực hiện Quyết định số 

407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tổ 

chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Thông báo 81/TB-BCĐ, ngày 21/5/2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát 

triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn tại Hội 

nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển hợp tác xã năm 2022; Kế hoạch 

121/KH-UBND, ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình 

“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...  

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

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,…  

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 30/6/2022.  

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. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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