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Kính gửi: 
 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

- Phòng Văn hóa & Thông tin huyện,  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông huyện. 
 

 

Thực hiện Công văn số 854-CV/BTGTU ngày 21/9/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2022; Kế hoạch số 96- 

KH/HU, ngày 21/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “tuyên truyền các 

ngày lễ lớn năm 2022”. 

Để góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền 

tháng 10 năm 2022 như sau: 

1. Thời sự, chính trị  

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

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành; Đại hội 

đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (tổ chức ngày 

06 - 07/10/2022); Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 

2027; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo huyện, tổ chức thực hiện 

của các cấp, ngành, địa phương nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của 

năm 2022.  

- Tiếp tục tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc 

tốt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở 

các cấp, ngành, địa phương. 

2. Kinh tế  

- Tuyên truyền kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm và các nhiệm 

vụ trọng tâm trong quý IV năm 2022. 

- Tuyên truyền công tác quản lý, bình ổn giá, trước những diễn biến giá cả, 

hàng hoá, dịch vụ thiết yếu có tác động đến chỉ số tiêu dùng và đời sống Nhân dân; 

các hoạt động cung ứng sản phẩn nông sản của huyện, sản phẩm OCOP Ba Bể; các 
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hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

3. Văn hóa - xã hội 

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 trên địa bàn; hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt 

đời (được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022) với Chủ đề: “Thúc 

đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19”; tập 

trung tuyên truyền các tấm gương tự học, học tập suốt đời, những cá nhân, tập thể 

có những giải pháp, sáng kiến góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội học tập.  

- Tuyên truyền để Nhân dân chủ động trong phòng dịch bệnh, nhất là bệnh 

cúm A, đậu mùa khỉ; tích cực tham gia tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp và khuyến cáo của ngành 

Y tế. 

- Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Giải 

Bóng chuyền trẻ cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2022 (được tổ chức từ ngày 01- 

04/10/2022; tại Nhà thi đấu thể dục - thể thao tỉnh). 

4. Quốc phòng, an ninh 

- Tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm 

vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.  

- Tuyên truyền các hoạt động đảm bảo ổn định an ninh, trật tự; tệ nạn xã hội; 

công tác đảm bảo an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.  

- Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc xử lý các vụ việc, vụ án 

trên địa bàn huyện, đấu tranh với các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người 

dân và doanh nghiệp.  

5. Các ngày kỷ niệm  

 - Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10); Ngày Doanh nhân Việt Nam 

(13/10); Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10); Ngày thành lập Hội LHPN 

Việt Nam (20/10);Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng (Tổ chức, Dân vận, 

Kiểm tra) và Văn phòng cấp uỷ Đảng;  61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên 

biển (23/10/1961 - 23/10/2022);…    

- Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - Lãnh 

đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (theo đề cương gửi kèm). 

6. Tổ chức thực hiện 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện tổ chức tuyên truyền nội dung định hướng tuyên truyền tháng 10 
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tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 

- Phòng Văn hóa & Thông tin huyện căn cứ nội dung định hướng công tác 

tuyên truyền chỉ đạo các đơn vị, địa phương lựa chọn tổ chức các hoạt động theo 

thời gian cụ thể của các ngày kỷ niệm tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích, 

khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người. 

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát nội dung thông tin trên các phương tiện 

thông tin đại chúng trên địa bàn huyện.  

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông, Cổng thông tin điện tử 

huyện xây dựng các tin, bài, khẩu hiệu tuyên truyền sát với nội dung định hướng 

và theo từng thời gian cụ thể của các ngày kỷ niệm trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, cổng điện tử trên địa bàn huyện.  

7. Khẩu hiệu tuyên truyền 

Thực hiện theo Công văn số 89- CV/BTGHU, ngày 24/3/2022 của Ban Tuyên 

giáo Huyện uỷ “Định hướng tuyên truyền tháng 4/2022” và bổ sung một số khẩu 

hiệu sau: 

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022) ! 

- Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực ! 

- Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cán bộ tài năng của Đảng và cách mạng 

Việt Nam ! 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như trên, 

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo), 

- Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy, 

- Trung tâm Chính trị huyện, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lưu Xuân Thảo 
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