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Kính gửi:  

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

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 24-CV/BTGHU ngày 05/01/2021 của Ban Tuyên 

giáo huyện ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 01+02/2021. Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền 

các nội dung sau: 

1. Thời sự, chính trị  

- Các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế, của tỉnh và của huyện; 

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển 

khai nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện và Ban Thường 

vụ Huyện ủy; nội dung các Nghị quyết của kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XIX. Tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; việc triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XXII, nhiệm kỳ (2020-2025); công tác chỉ đạo của địa phương, đơn vị trong việc 

chuẩn bị và tổ chức các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng nhân dịp Tết cổ 

truyền của dân tộc...  

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, g n với Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tư ng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   các địa phương, đơn vị.   

2. Kinh tế - xã hội 

- Công tác chăm lo của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, những 

nhà hảo tâm… cho các gia đình chính sách, người có công, người không nơi 

nương tựa, hộ nghèo, cận nghèo…   các địa phương trong dịp Tết cổ truyền 

của dân tộc. 

- Công tác chuẩn bị của các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động vui 

chơi đón tết Tân Sửu 2021 cho nhân dân các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn 

huyện. 

- Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát 

triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, phát triển sản 

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



các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ngay từ những ngày đầu năm mới 

2021, nêu bật những thành tựu nổi bật, phản ánh khó khăn, thách thức trong 

thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt quan tâm công tác 

chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; trồng, chăm sóc cây mầu vụ Đông; 

chuẩn bị sản xuất vụ Xuân; phòng chống dịch bệnh, chống rét cho đàn gia súc, 

gia cầm… 

- Công tác Giáo dục- Đào tạo: Đặc biệt quan tâm tới hoạt động giáo dục 

  các xã khó khăn và việc học tập của các em sau những ngày nghỉ Tết cổ 

truyền. Tuyên truyền kết quả chất lượng giáo dục học kỳ I, năm học 2020- 

2021. Phản ánh những n  lực, cố g ng của ngành giáo dục trong việc kh c 

phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học. 

- Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tuyên truyền vận động 

nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để tự bảo vệ sức khỏe cho 

bản thân, gia đình và cộng đồng; quan tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực 

phẩm; tăng cường tuyên truyền hoạt động của các cơ quan chức năng trong 

việc kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là trong dịp Tết cổ truyền; 

những biện pháp, giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là vấn 

đề rác thải tại các lễ hội. 

 - Các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Tết và tại các lễ hội 

diễn ra trên địa bàn huyện, quan tâm tới việc phòng chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện. 

- Các hoạt động đảm bảo ổn định an ninh trật tự, không để điểm nóng 

xảy ra gây mất ổn định chính trị- xã hội trên địa bàn; các biện pháp quản lý vật 

liệu nổ, pháo… vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, 

tố giác tội phạm; phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện và 

đấu tranh với các phần tử xấu, những luận điệu sai trái của các thế lực thù 

địch; công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong thời gian trước, trong 

và sau Tết cổ truyền.  

3. Các ngày kỷ niệm 

Kỷ niệm 24 năm ngày tái lập tỉnh B c Kạn (01/01/1997- 01/01/2021); 53 

năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; 75 năm ngày Tổng 

tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

(06/01/1946- 06/01/2021); 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930- 03/02/2021); 42 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía B c 

của Tổ quốc (17/02/1979 -17/02/2021); 42 năm Ngày chiến th ng chiến tranh 

bảo vệ biên giới Tây Nam (07/01/1979-07/01/2021)”; 66 năm ngày Thầy 

thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2021)... 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông, UBND các xã, thị 

trấn 



- Căn cứ nội dung định hướng lựa chọn tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền trực quan bằng panô, áp phích, khẩu hiệu   các khu trung tâm, cơ quan, 

công s  và nơi tập trung đông người; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao chào mừng (quan tâm công tác phòng chống dịch Covid- 19 

trong hoạt động lễ hội, nơi tụ tập đông người theo chỉ đạo của Trung ương, 

của Tỉnh và của huyện). 

- Xây dựng các tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, cổng thông tin điện tử huyện. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 

2021! 

- Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/02/1930- 3/02/2021)! 

- Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể quyết tâm thực hiện th ng 

lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

- Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng! 

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

Minh! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện th ng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh nuôn năm! 

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

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

Với nội dung trên đề nghị đơn vị, địa phương nghiêm túc, triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Như kính gửi (T/h); 

- CT, PCT UBND huyện (B/c); 

- LĐVP; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
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