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Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tỉnh, 

- Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Hội Văn học -

Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bắc Kạn về “công tác tuyên giáo năm 2021”; căn cứ các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương và của tỉnh. Để góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận 

trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các 

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

1. Thời sự, chính trị  

- Kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, trong đó quan tâm: 

+ Về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Nhấn mạnh điểm mới trong xây dựng 

và chỉnh đốn Đảng đã được Hội nghị thông qua, bổ sung, làm rõ hệ thống những 

biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hoá”, “tiêu cực” sát hợp tình hình mới. 

+ Một số vấn đề về kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022: Tuyên truyền tạo sự 

đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và xã hội, thống nhất ý chí và hành động về 

những kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế, đặc biệt là các chủ trương, nhiệm 

vụ, giải pháp trong các báo cáo chuyên đề do Ban cán sự đảng Chính phủ trình tại 

Hội nghị. 

+ Tuyên truyền thông điệp quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng khi phát biểu bế mạc Hội nghị: “Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, 

kết luận của Hội nghị Trung ương lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư 

tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm 

chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể”. 

- Tiếp tục tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và 

của tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng (Kết luận số 08-KL/TW ngày 

15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận số 

14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ 

cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 

28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ 

Đảng; Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, 
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phạm vi chỉ đạo, nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ 

công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ 

thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp 

và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kết luận số 12-

KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài 

trong tình hình mới; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về 

việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị 

khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội 

phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu 

cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc), chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển 

khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng; về mục đích, ý nghĩa, chủ đề, bài phát biểu định hướng của các 

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, … tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (tổ chức ngày 24/11/2021 

bằng hình thức trực tuyến); kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XV.  

- Tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 theo Hướng 

dẫn số 43/HD-MTTQ-BTT ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp theo Chỉ thị 

số 13-CT/TU ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo 

đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kế hoạch số 385-KH/TĐTN-XDD ngày 06 tháng 10 năm 

2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; tuyên truyền, quảng bá 

về ASEAN theo Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên 

truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)                                                                                                                                        

về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt việc tốt; tiếp tục tuyên truyền 

phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn; các hoạt 

động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân “Tháng cao điểm vì người nghèo. 

- Về công tác phòng, chống dịch Covid- 19: Tuyên truyền các giải pháp và 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 

của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh; bám sát Hướng dẫn số 16-

HD/BTGTU ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy 

mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong 

trạng thái bình thường mới; hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của các 

tổ chức, cá nhân; sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của các lực lượng tuyến đầu; 

kết quả tiêm vắc - xin phòng dịch trên địa bàn tỉnh. 
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2. Kinh tế  

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

kinh tế, 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   

những tháng cuối năm 2021; công tác giải ngân vôn đầu tư công; thu ngân sách 

trên địa bàn tỉnh; thu hoạch lúa và cây mầu vụ mùa; hoạt động gieo, trồng cây màu 

vụ đông; chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; phòng, chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm; phòng chống thiên tai; bảo vệ môi trường.  

- Tăng cường tuyên truyền những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao; các 

hoạt động cung ứng sản phẩn nông sản của tỉnh; những mô hình sản xuất theo 

chuỗi giá trị sản phẩm năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao. 

3. Văn hóa - xã hội 

- Công tác giáo dục - đào tạo: Tuyên truyền công tác chỉ đạo của ngành giáo 

dục và hoạt động giảng dạy ở các nhà trường; các hoạt động đảm bảo phòng, 

chống dịch Covid-19 trong nhà trường; tình trạng dạy thêm, học thêm ở các địa 

phương trên địa bàn tỉnh; hoạt động của các địa phương, đơn vị thực hiện Đề án 

“xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 

số 1768/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- 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 bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia 

đình và cộng đồng; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động của các cơ quan 

chức năng trong việc kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng...  

- 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; xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hoạt 

động thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe người dân mà vẫn đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid- 19... 

4. Quốc phòng, an ninh 

Việc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, quân sự 

địa phương. Các hoạt động đảm bảo ổn định an ninh, trật tự; phòng, chống cháy 

nổ; tín dụng đen, tệ nạn xã hội; công tác đảm bảo an toàn giao thông… Công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc xử lý các vụ việc, vụ án trên địa bàn tỉnh. 

Kịp thời phát hiện và đấu tranh với các phần tử xấu, những luận điệu sai trái của 

các thế lực thù địch... 

5. Các ngày kỷ niệm 

Tuyên truyền kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 

07/11/2021); 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021); Ngày 

truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11); Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa 

(23/11);...  



4 

6. Tổ chức thực hiện 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; các hội, đoàn thể tỉnh: Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, kỷ niệm tới toàn thể 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.  

- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác giám sát thông tin của 

các cơ quan báo chí theo nội dung định hướng. 

- Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh bám sát nội dung định hướng và theo từng thời gian cụ 

thể của các ngày kỷ niệm xây dựng chuyên mục tuyên truyền. Đôn đốc, động viên 

các nhà báo, phóng viên tích cực tham dự các giải báo chí do Trung ương và tỉnh 

phát động. 

7. Khẩu hiệu tuyên truyền 

Thức hiện theo Công văn số 262-CV/BTGTU ngày 24 tháng 5 năm 2021 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền tháng 6/2021. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Cơ quan thường trú TTXVN, VP thường trú Báo 

Nhân dân,  

- Phóng viên thường trú VOV, Báo điện tử Dân Việt tại 

Bắc Kạn, 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy,  

thành ủy, đảng ủy trực thuộc,  

- Phòng PA03 (Công an tỉnh), 

- Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh,                                                              
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Các phòng chuyên môn BTGTU,  

- Lưu VT. 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

                 Lưu Ngọc Trung 
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