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Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 01 tháng 3 năm 2021 của  Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 21 -KH/HU, ngày 28/01/2021 của Huyện ủy 

về công tác Tuyên giáo năm 2021. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2021 như sau:   

1. Công tác tuyên truyền, nắm tình hình xã hội, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái trong lĩnh vực khoa giáo 

Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, các cơ quan trong khối khoa giáo tiếp 

tục và chủ động tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên 

truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về lĩnh vực 

khoa giáo, tập trung vào những văn bản mới được ban hành trong năm 2021. Định 

hướng các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về công tác khoa giáo; các 

chuyên mục tuyên truyền phải bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động, khách quan 

trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực của công tác khoa 

giáo. Thường xuyên cập nhật thông tin đa chiều trên mạng Internet, nắm thông tin 

qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống để nắm tình hình xã hội, qua 

đó kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bằng các bài viết trong từng 

lĩnh vực khoa giáo, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm soát thông tin, gỡ 

bỏ, đấu tranh trên không gian mạng xã hội, cụ thể: 

- Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo  

+ Tập trung chỉ đạo tuyên truyền về chủ trương đổi mới, căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó nhấn mạnh tuyên 

truyền về đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới; tự chủ và trách 

nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức 

và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới 

giáo dục và đào tạo.  

+ Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là 

dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục phổ biến, quán triệt tới các tầng 

lớp nhân dân về triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông mới; Luật Giáo dục 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học... Đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu 

quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương. Tăng cường an 

ninh, an toàn trường học, chống bạo lực học đường. Kịp thời nắm bắt, có giải pháp 

xử lý những vấn đề, hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.  
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- Về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường: Tiếp tục tuyên truyên về 

kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và 

công nghệ; các định hướng phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ 

phát triển bền vững đất nước được nêu trong văn kiện Đại hội XIII; các mô hình 

ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên 

truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên 

tai… Tăng cường nắm tình hình diễn biến chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trong công tác định hướng dư luận xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng. 

- Về lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về 

công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; Chương trình sức khỏe 

Việt Nam, Chương trình dinh dưỡng… phát triển y dược cổ truyền, bảo đảm an 

toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tăng cường 

tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng 

dân số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em 

trong những năm đầu đời; xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong tình 

hình mới; phát triển thể dục thể thao quần chúng,... 

2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các 

nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương  

Ban Tuyên giáo, tổ khoa giáo các xã, thị trấn, các cơ quan trong khối khoa 

giáo chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch,  hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là tham mưu 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, có liên quan đến lĩnh vực Khoa giáo:  

- Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

+ Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển giáo 

dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

+ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị số 19-CT/TW, 

ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” gắn với việc đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn, tạo việc làm bền vững, xây dựng nông thôn mới; Chỉ thị số 

37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao” gắn với Chỉ thị số 24-

CT/TTg, ngày 28/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phát triển nhân 

lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh 

tranh quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/05/1998 của 

Bộ Chính trị khóa VIII “Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ 

chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường 

học” gắn với thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 04/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ “Về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”; 
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Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII “Về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” gắn 

với việc xây dựng mô hình công dân học tập, thành phố học tập…; Kết luận số 51-

KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư khóa XII “Về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

 + Việc triển khai tổng kết 10 năm Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 

của Bộ Chính trị khóa XI “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố 

kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học 

sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” gắn với các quy định về 

thực hiện giáo dục bắt buộc đối với bậc mầm non và tiểu học. 

-  Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường 

+ Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển và 

ứng dụng khoa học và công nghệ, công tác trí thức khoa học và công nghệ theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

+ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về phát triển khoa học và công nghệ 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, 

ngày 06/8/2008 “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước”; Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và 

Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.  

- Đối với lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội  

+ Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về các vấn đề xã 

hội (y tế, dân số, thể dục thể thao, về gia đình và trẻ em…) theo tinh thần Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng.  

+ Tiếp tục thực hiện các hoạt động về phòng, chống dịch Covid-19. 

+ Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tăng cường công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 

số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”; thực hiện các chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dân số; Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 

30/11/2005 của Ban Bí thư khóa IX “Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống 

HIV/AIDS trong tình hình mới”; Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí 

thư khóa X “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; Chỉ thị số 

24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư khóa X “Về phát triển nền Đông y 

Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” và Thông báo Kết luận số 
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154-TB/TW, ngày 20/12/2014 của Ban Bí thư về 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-

CT/TW của Ban Bí thư khóa X; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban 

Bí thư khóa IX “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI “Về việc 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 

em trong tình hình mới”. Tập trung tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc về 

trẻ em hiện nay như bạo lực, ngược đãi, xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động, bỏ 

học, vi phạm pháp luật, tảo hôn… Chỉ đạo, tạo điều kiện cho việc giáo dục kỹ năng 

sống cho trẻ em, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục phẩm 

chất, đạo đức cho trẻ. Triển khai các chương trình, đề án về y tế như: Chương trình 

Sức khỏe Việt Nam giai đoạn từ năm 2018- 2030; Thông báo số 26-TB/TW, ngày 

09/5/2011 của Ban Bí thư khóa XI về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 

21/02/2005 của Ban Bí thư khóa IX “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước” và Thông báo kết luận số 27-TB/TW, ngày 09/5/2011 

của Ban Bí thư khóa XI về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW. 

+ Việc thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 

01/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI  “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước 

phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” và tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.  

3. Công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng 

- Ban Tuyên giáo, tổ khoa giáo, các cơ quan trong khối khoa giáo chủ động 

tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Đảng. Cụ thể: 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ 

Chính trị khóa XI “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả 

phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau 

trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”. 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ 

Chính trị khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ 

về thể dục, thể thao đến năm 2020”. 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban 

Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới” và Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban 

Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW. 

4. Tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khoa giáo 

  Ban Tuyên giáo, tổ khoa giáo, các đơn vị trong khối khoa giao cử cán bộ 

tham gia các hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực khoa giáo theo kế 

hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.  

5. Tổ chức giao ban công tác khoa giáo  
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Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu tổ chức giao ban với các cơ quan trong 

khối khoa giáo để đánh giá kết quả công tác 6 tháng và tổng kết công tác khoa giáo 

cuối năm. 

 Trên đây là hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2021; trong quá trình thực 

hiện có gì vướng mắc, đề nghị Ban Tuyên giáo, tổ khoa giáo các xã, thị trấn, các 

đơn vị trong khối khoa giáo phản ánh về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để kịp thời 

điều chỉnh. Liên hệ đồng chí Lưu Xuân Thảo - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy, số điện thoại: 0972.269.132.  

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo), 

- UBND huyện, 

- Văn phòng Huyện ủy,  

-  Đảng ủy các xã, thị trấn,        

- Các đơn vị trong khối khoa giáo, 

- Lãnh đạo Ban, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lưu Xuân Thảo 
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