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Bạch Thông, ngày     tháng 12 năm 2022  

 

Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện,  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, 

- Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 992-CV/BTGTU, ngày 21/12/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về định hướng tuyên truyền tháng 01 + 02 năm 2023 và các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền tốt các nội dung sau: 

1. Thời sự, chính trị 

- Các sự kiện thời sự, chính trị quốc tế, trong nước và địa phương; các chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động đối ngoại của 

Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 

XV; kỳ họp HĐND tỉnh, huyện, xã, thị trấn thường lệ cuối năm 2022. 

- Chú trọng tuyên truyền, lan tỏa nội dung 04 nghị quyết, kết luận quan trọng 

của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII: Kết luận số 

45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 

về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục 

đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị 

trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. 

- Tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí 

thư về việc tổ chức tết Qúy Mão năm 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 

của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

- Tuyên truyền các Nghị quyết: Nghị quyết số 24-NQ/HU, ngày 16 tháng 12 

năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, khóa XV về nhiệm vụ 

năm 2023; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, kỳ họp thứ bảy về kế hoạch phát triển 

kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh huyện Bạch Thông năm 2023.  
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- Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị khoá 

XIII 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”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát hiện, nhân rộng mô 

hình hay, cách làm sáng tạo những gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo 

tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời 

sống xã hội. 

2. Kinh tế  

- Tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

về phát triển kinh tế, nhất là các nghị quyết của HĐND huyện khóa XX, kỳ họp 

thứ bảy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2023; công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất 

tại địa phương, đơn vị; công tác chăm sóc, bảo vệ rừng; ứng phó với tình hình thời 

tiết cực đoan; việc tiếp tục thu hoạch những diện tích còn lại của các cây trồng vụ 

đông; công tác chuẩn bị đất, phân bón, giống, chăm sóc cho các cây trồng vụ xuân; 

công tác gieo mạ, cấy lúa vụ xuân; công tác phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho 

đàn gia súc, gia cầm... nhất là công tác thống kê, chuẩn bị vật tư, vắc xin phục vụ 

công tác tiêm phòng đợt I cho đàn vật nuôi. 

- Các hoạt động cung ứng nông sản, đẩy mạnh tuyên truyền về các sản phẩm 

OCOP của tỉnh, của huyện; những mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm 

năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao; tình hình phát triển kinh tế gắn với việc 

phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Khuyến cáo người 

dân nêu cao tinh thần cảnh giác với hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt 

hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 

3. Văn hóa - xã hội 

- Công tác giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ: Tiếp tục tuyên truyền 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của ngành giáo dục; kết quả, đánh giá chất 

lượng giáo dục học kỳ I; việc tổ chức cho học sinh nghỉ Tết cổ truyền và trở lại 

trường sau kỳ nghỉ tết. Tuyên truyền kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện 

năm 2022 (ban hành kèm theo báo cáo số 883/BC-UBND, ngày 15/12/2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông), tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án giáo 

dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông 

giai đoạn 2018-2025. 

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tuyên truyền kết luận Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 theo Thông báo số 1656/TB-BYT, ngày 

08/12/2022 của Bộ Y tế. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng; công 

tác phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế; những biện pháp, giải pháp giải quyết 
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vấn đề ô nhiễm môi trường; hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc kiểm 

tra hàng giả, hàng kém chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp 

Tết Quý Mão và trong các lễ hội vui xuân, đón Tết trên địa bàn huyện. 

- Lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao: Phong trào xây dựng đời 

sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; phong trào thể dục, thể thao 

trên địa bàn huyện. Tuyên truyền Cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay 

gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn (thông tin cuộc thi được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc 

Kạn theo địa chỉ: http: //sovhttdl.backan.gov.vn, trên Báo Bắc Kạn và Đài phát 

thanh truyền hình tỉnh Bắc Kạn). Quan tâm thực hiện các hoạt động văn hoá, văn 

nghệ, thể dục, thể thao chào mừng xuân Qúy Mão 2023, mừng Đảng quang vinh.  

4. Quốc phòng, an ninh 

- Tuyên truyền việc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện 

về quốc phòng, quân sự địa phương; hoạt động của lực lượng quân đội trong thực 

hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng; công tác tuyển quân, thực 

hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. 

- Các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và 

sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân 

tích cực nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm; phòng, chống 

cháy nổ, buôn bán, vận chuyển pháo; tệ nạn xã hội, tín dụng đen...  

5. Các ngày kỷ niệm 

- Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 

03/02/2023); 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023). 

- Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/202. 

- Kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại 

hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023). 

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913- 

15/02/2023).  

6. Tổ chức thực hiện 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

huyện: Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tới toàn thể cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương, đơn vị; tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu 

trung tâm, cơ quan, công sở, nơi tập trung đông người. Động viên Nhân dân treo 

cờ Tổ quốc, tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động vui xuân đón Tết Quý 
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Mão. Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức các hoạt 

động văn nghệ, thể thao chào mừng phù hợp; đối với Đảng ủy xã Quân Hà chỉ đạo 

tổ chức, quản lý tốt Lễ hội lồng tồng Hà Vị (xã Quân Hà). 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Tăng cường công tác giám sát nội dung 

thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo nội dung định hướng tại 

Công văn này và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền 

Thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Cổng thông tin điện 

tử huyện: Căn cứ nội dung định hướng tổ chức tuyên truyền theo từng thời gian cụ 

thể của các ngày kỷ niệm, chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền các nội dung đã và đang triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn 

huyện. Chủ động viết tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam và những nét văn hoá tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn 

huyện trong dịp Tết cổ truyền. Triển khai, thực hiện chương trình phát thanh Tết 

Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. 

- Báo cáo viên cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; tình hình thời sự trong nước, thế giới, tỉnh, huyện. 

7. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! 

- Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023)! 

- Nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! 

- Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Gửi kèm:  

- Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. 

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm 

dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) 
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- Đề cương truyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Ấp Bắc 

(02/01/1963-02/01/2023). 

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm  ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn 

Phát, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (15/02/1913-15/02/2023). 

 

Nơi nhận: 
 Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi, 

- Thường trực Huyện ủy, 

- Đ/c Nguyễn Duy Luân - PCT UBND huyện, 

- Cổng Thông tin điện tử huyện, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lường Văn Vương 
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