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Lạng Sơn, ngày 24  tháng 6 năm 2022

Định hướng nội dung tuyên truyền 
trọng tâm tháng 7 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 7 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. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; diễn biến, kết quả kỳ 
họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVII. Về kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khóa XV, cần tập trung tuyên truyền những điểm mới trong cách thức tổ chức kỳ họp; 
công tác chuẩn bị và các điều kiện bảo đảm thành công của Kỳ họp; các dự án luật 
được Quốc hội cho ý kiến và những dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, 
thông qua; thông tin đầy đủ, kịp thời, sâu sắc về việc Quốc hội xem xét, cho ý kiến 
nội dung các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; hoạt động chất vấn và 
trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp…

3. Tuyên truyền đậm nét  những nội dung quan trọng trong bài phát biểu của 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 
(ngày 05/6/2022) với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập 
kinh tế sâu rộng trong tình hình mới”. Trong đó nhấn mạnh Việt Nam khẳng định chủ 
trương nhất quán: Một là, không lựa chọn nền kinh tế đóng mà luôn kiên định đường 
lối đổi mới, mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả; Hai 
là, tạo môi trường pháp lý phù hợp, ổn định và điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và 
lợi ích chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp, đối tác đầu tư, kinh doanh lâu dài, 
hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” và tuân thủ pháp 
luật; Ba là, Việt Nam mong muốn là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách 
nhiệm và sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức có tính 
chất toàn cầu, toàn dân.

4.  Về tình hình giữa Nga và U-crai-na trong thời gian tới dự báo tiếp tục có 
diễn biến phức tạp, công tác thông tin, tuyên truyền cần tiếp tục tập trung vào các nội 
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dung nêu tại mục 7, Công văn số 1296-CV/BTGTU, ngày 21/4/2022 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy. Đồng thời cần tập trung tuyên truyền khẳng định: Việt Nam luôn kiên 
định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa 
dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân 
tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp 
quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; duy trì cân bằng với các nước lớn; không liên 
kết với nước này để chống nước kia. 

5. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  
hội, quốc phòng, an ninh , xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị  6 
tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6.  Tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng 
điểm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 825-QĐ/TU, ngày 26/4/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung Thông báo số 153-
TB/TU, ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả tiếp dân ngày 
13/6/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 
Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 
1441 – CV/BTGTU, ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

7. Tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tuyển sinh năm học 2022 – 
2023; công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em trong thời gian 
nghỉ hè trên địa bàn tỉnh.

8. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; 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. Cùng với đó tiếp tục tuyên truyền tạo sự đồng thuận của các 
tầng lớp Nhân dân đối với việc tiêm vaccine cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi.

9. Tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh 
Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); kết quả thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã 
hội cho các đối tượng chính sách, người có công; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà 
của các cấp, các ngành nhân dịp kỷ niệm...

10.  Tuyên truyền kết  quả 01 năm thực hiện  Kết  luận số 01-KL/TW, ngày 
18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";  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.

11. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ 
niệm  trong  tháng,  như:  Kỷ  niệm  13  năm  Ngày  Bảo  hiểm  y  tế  Việt  Nam 
(01/7/2009-01/7/2022);  kỷ  niệm 62  năm Ngày  Du  lịch  Việt  Nam (09/7/1960-
09/7/2022); kỷ niệm 35 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 -11/7/2022); Kỷ 
niệm 72 năm Ngày Truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2022); 
kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ  (27/7/1947-27/7/2022); kỷ niệm 93 
năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); 
kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-
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01/8/2022)... 
12. Tuyên truyền các nội dung nêu tại mục 11, 12, 14, 15, 17 trong Công văn 

số  1296-CV/BTGTU, ngày 21/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
13. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh như: 
 Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban 
Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại 
học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 01/6/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn; Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng  cường  triển  khai  công  tác  xây  dựng  văn  hóa  học  đường;  Quyết  định  số 
677/QĐ-TTg, ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
“xây dựng mô hình công dân học tập giai  đoạn 2021 – 2030”;  Quyết  định số 
666/QĐ-TTg, ngày 02/6/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi 
đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 – 2025;  

Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
phân công cấp ủy viên, lãnh đạo quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, 
phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình; Quy định số 853-QĐ/TU, ngày 
06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là 
cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 
17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 69-NQ/TU, 
ngày 15/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực 
tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 29/CTr-
UBND, ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về thực hiện “Giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không 
gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 861-
QĐ/TU ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định thành 
lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 7 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 (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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