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Lạng Sơn, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Định hướng nội dung tuyên truyền 
trọng tâm tháng 5 năm 2022

                 Kính gửi: - Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch;
- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Hội Nhà báo Lạng Sơn; 
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú;
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng 
uỷ trực thuộc;
- Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
uỷ định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 5 năm 2022 như sau:

1. Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự 
kiện trong nước, quốc tế nổi bật, qua đó tạo sự ổn định về chính trị tư tưởng trong 
cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

2. Hiện nay tình hình dịch Covid-19 tuy có giảm, nhưng dịch Covid-19 vẫn 
tiếp tục là một khó khăn và thách thức lớn trên phạm vi cả nước. Công tác tuyên 
truyền cần tập trung vào nội dung đề cao tinh thần cảnh giác của các cấp, các 
ngành, các tầng lớp Nhân dân, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; phải luôn bám sát 
tình hình, thực tiễn để chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch, thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh theo đúng tinh thần Nghị 
quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Cùng với đó đẩy mạnh 
tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 của Chính phủ 
về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, theo phương châm thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; bảo đảm sản xuất kinh doanh an 
toàn, thích ứng với các diễn biến của dịch bệnh; bảo đảm vừa phòng, chống dịch 
vừa phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của Nhân dân.

3. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 
05 đến dưới 12 tuổi. Để góp phần tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đối 
với việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ  từ 05 đến dưới 12 tuổi, công tác tuyên 
truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền về sự cần thiết và tác dụng tích cực của việc 
tiêm  vaccine Covid-19 đối với sự an toàn cho sức khỏe của trẻ từ 05 đến dưới 12 
tuổi; trong đó cần nhấn mạnh việc tiêm vaccine Covid-19 sẽ có lợi ích lớn gấp 
nhiều lần so với rủi ro khi không tiêm.

Hai là, tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về tính an toàn trong 
tiêm vaccine phòng Covid-19; khẳng định, việc tiêm cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi 
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đã được các cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá kỹ, từ đó tạo sự đồng thuận, 
tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Ba là, đẩy mạnh việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
đối với trẻ, trong đó chú trọng hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh không được chủ quan 
kể cả khi đã tiêm phòng cho trẻ.

4. Ngày 06/4/2022 Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực. Nhằm góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực 
hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý kỷ luật tổ chức đảng, 
đảng viên vi phạm, công tác tuyên truyền cần chú ý một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các quan điểm, chủ 
trương của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng 
việc  tuyên truyền những kết  quả quan trọng của  công tác  phòng,  chống tham 
nhũng, tiêu cực trong những năm qua gắn với việc tuyên truyền quyết tâm của 
Đảng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng trong việc tiếp 
tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết 
luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); gắn tuyên truyền công tác phòng, 
chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; tập trung tuyên truyền thực hiện tốt 
5 nhiệm vụ trọng tâm mà Kết luận số 12-KL/TW đề ra. 

Ba là, tuyên truyền những cách làm hay, hiệu quả trong phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện và phản ánh các sai phạm của các tổ chức Đảng và 
đảng viên; tuyên truyền phát huy vai trò của các cơ quan đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực.

5. Ngày  12/4/2022,  Chính  phủ  ra  Nghị  quyết  số  54/NQ-CP ban  hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025. Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 
số 54/NQ-CP,  công tác tuyên truyền cần nhấn mạnh: Chương trình đặt mục tiêu 
hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; giữa các ngành, lĩnh 
vực và cả nền kinh tế; phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ 
mới, công nghệ cao; tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế 
chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức 
chống chịu của nền kinh tế...

6. Tuyên truyền bài viết “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là tất yếu khách 
quan, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài” của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Công 
tác tuyên truyền cần nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời kỳ 
2021 - 2030 và tầm nhìn 2045 phải phù hợp với đường lối, chủ trương, mục tiêu, 
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khắc phục các 
“điểm nghẽn” đang kìm hãm sự phát triển trong bối cảnh và điều kiện mới... Đồng 
thời tập trung tuyên truyền nội dung các quan điểm, mục tiêu của việc phát triển kinh 
tế tập thể, hợp tác xã.

7. Về tình hình giữa Nga và  U-crai-na trong thời gian tới dự báo tiếp tục có 
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diễn biến phức tạp,  công tác tuyên truyền tiếp tục tập trung thông tin các nội dung 
sau:

Một là, bám sát quan điểm chính thức của Việt Nam về kêu gọi các bên kiềm 
chế, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp 
quốc tế, ủng hộ đối thoại hòa bình; đưa tin cân bằng, khách quan, tránh khai thác 
thông tin một chiều, chỉ trích, phê phán một phía; không đưa tin, bình luận trên trang 
cá nhân, mạng xã hội đối với  những thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình 
thực địa và tình hình công dân Việt Nam; không làm ảnh hưởng đến quan hệ của ta 
với các bên liên quan, gây hoang mang dư luận xã hội về tình hình người Việt Nam 
tại U-crai-na,... 

Hai là, khẳng định tính đúng đắn, vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong việc xác 
định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, 
giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Từ đó, khẳng định tính 
nhất quán, phù hợp trong các chủ trương, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề 
quốc tế, trong đó có tình hình tại U-crai-na. 

Ba là,  tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác về âm mưu, thủ 
đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tình hình để chống 
phá. Chủ động chỉ đạo, tổ chức đấu tranh kịp thời với các hoạt động xuyên tạc, kích 
động biểu tình, gây rối, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước; đấu 
tranh, gỡ bỏ những thông tin xấu, độc, sai sự thật về tình hình Nga, U-crai-na trên In-
ternet, mạng xã hội.

8. Về tình trạng nông sản của Việt Nam ùn ứ ở các cửa khẩu thuộc các tỉnh 
giáp Trung Quốc nói chung và tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng. 
Nhằm ổn định tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân đối với vấn đề nói trên, 
công tác tuyên truyền tiếp tục tập trung thông tin các nội dung sau:

Một là, thông tin đầy đủ, khách quan về tình hình xuất khẩu tại các cửa 
khẩu với Trung Quốc trong thời gian qua, chú trọng thông tin về những khó khăn 
do phía Trung Quốc siết chặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 để cộng 
đồng doanh nghiệp có nhận thức đúng và chủ động hơn trong các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

Hai là, tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc nâng 
cao chất lượng, giá trị hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng chuỗi sản 
xuất, chế biến hàng nông sản phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Chú 
trọng xây dựng thương hiệu nông sản để đáp ứng các thị trường đòi hỏi yêu cầu 
cao về chất lượng sản phẩm.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền những nỗ lực của Chính phủ, của tỉnh và các cơ 
quan chức năng trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, 
nhất là việc nghiên cứu để đề ra các giải pháp căn cơ, lâu dài cho nông sản Việt Nam.

9.  Tuyên truyền 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – 
Trung Quốc (Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - 
Trung Quốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 
Quốc, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt 
Nam - Trung Quốc); Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; Chỉ thị 
01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn 
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dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 
mới, theo chỉ đạo tại Công văn số 648-CV/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh.

10.  Tuyên truyền diễn biến Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (Dự kiến khai 
mạc ngày 23/5/2022).

11. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 
XVII, theo Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 12/5/2021 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy.

12. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TU, ngày 06/12/2021 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2022;  Nghị quyết số 62/NQ-
HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2022, gắn với phương châm hành động của năm 2022 là “Siêt chặt kỷ cương, 
tăng £cương trách nhiệm, quyêt liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; Quyết định 143/QĐ-
UBND, ngày 18/1/2022 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 
điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2022.

13. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; những mô hình, điển hình, gương người tốt, việc 
tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; Chuyên đề năm 
2022 “Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp 
ứng  yêu  cầu  nhiệm  vụ  trong  tình  hình  mới”;  Kế  hoạch  số  33-KH/TU,  ngày 
14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 
01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

14. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện  Chương trình phối  hợp số  01-
CTr/BTGTU-HĐND-UBND-TA-VKS, ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 
uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
về việc phối hợp công tác trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; các nội dung 
nêu trong Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU, ngày 21/9/2021 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy... 

15. Tiếp  tục  tuyên  truyền  thực  hiện  Quyết  định  861/QĐ-TTg,  ngày 
04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, 
khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 
2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào 
dân tộc  thiêu  sô  và  miền  núi  giai  đoạn 2021 -  2025,  theo Hướng dẫn sô  57-
HD/BTGTU, ngày 25/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

16. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 14/9/2021 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội 
đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chỉ 
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thị số 09-CT/TU, ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội 
đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng 
Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Công văn số 120-CV/TU, ngày 25/01/2021 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  đại hội đại biểu hội chữ thập đỏ các cấp, Đại hội đại 
biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027;  Công văn 
số 590-CV/TU, ngày 17/02/2022 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy về lanh đạo, chỉ đạo đại 
hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sơ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

17. Tiếp tục tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; 
thông tin phản bác các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh 
trật tự. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; công tác 
quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

18. Tiếp tục tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải 
Búa liềm vàng) lần thứ VII- năm 2022 theo Công văn số 1180-CV/BTGTU, ngày 
10/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Cuộc thi trắc nghiệm  “Tìm hiểu về tư 
tưởng,  đạo  đức,  phong  cách  Hồ Chí  Minh”  năm 2022  theo  Kế  hoạch  số  62-
KH/BTC, ngày 04/03/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi; Cuộc thi viết chính luận về 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù 
địch lần thứ hai năm 2022 theo Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/2/2022 
của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ 
thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022 theo Công văn 
số  1250-CV/BTGTU, ngày 12/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

19. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ 
niệm trong tháng, như:   Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày Chiến thắng Điện 
Biên Phủ (07/5); Ngày thành lập Hội Người cao tuổi (10/5); Ngày thành lập Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5); Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6) - Tháng hành động vì trẻ em năm 2022...

20. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh như: 
Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng 

phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền 
núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 
16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ 
Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
đồng bằng sông Cửu Long đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

 Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, 
dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030”; Quyết định số 08/2022/QĐ-
TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính 
sách  hỗ trợ  tiền  thuê  nhà  cho người  lao  động;  Thông báo 87/TB-VPCP,  ngày 
29/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 
Đức Đam tại cuộc họp về Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư số 03/2022/TT-
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BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội về quy định 
danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt 
động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, 
đày; 

Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 
cường công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 và điều trị những trường hợp nhiễm 
vi-rút SARS-CoV-2; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 02/4/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh 
Lạng  Sơn  lần  thứ  XVII,  nhiệm  kỳ  2023  -2028;  Chỉ  thị  số  13-CT/TU,  ngày 
05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 
địa bàn  tỉnh giai  đoạn  2022 – 2026;  Kết luận 503-KL/TU,  ngày 28/3/2022 của 
Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu 
hàng hóa  và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu; Kế 
hoạch 59-KH/TU, ngày 17/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông tin, tuyên 
truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Kế 
hoạch 60-KH/TU, ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 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;

Kế hoạch 64/KH-UBND, ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 
2030... 

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 5 năm 2022, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo TW (b/c), 
- TT Tỉnh uỷ (b/c), 
- HĐND, UBND, TAND, VKSND tỉnh (Biết và 
phối hợp chỉ đạo), 
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng Chính trị Cục Kỹ thuật Hải quân,
-  Phòng Công tác  Đảng và  công tác  Chính trị 
Công an tỉnh,
- Các phòng CM,
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Phùng Quang Hội
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