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TỈNH UỶ LẠNG SƠN 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số       - CV/BTGTU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

Định hướng nội dung tuyên truyền 

trọng tâm tháng 10 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 10 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 về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống 

tham nhũng, được dư luận, Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Đồng thời 

nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không 

tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng 

chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, trước 

hết là sự gương mẫu, giữ gìn, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể 

lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực. 

3. Tuyên truyền về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Khẳng định, hơn 70 

năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, mặc dù có lúc thăng trầm, nhưng hữu 

nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính. Trong tình hình hiện nay, việc củng cố và 

tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - 

Trung Quốc phù hợp lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho 

việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới; đấu 

tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc ảnh hưởng đến quan hệ hai Đảng, 

hai Nước… 

4. Tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 

(10/12/1982 - 10/12/2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - 

DOC (04/11/2002 - 04/11/2022) và 10 năm Luật Biển Việt Nam. Trong tuyên 

truyền cần khẳng định, sau Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc 
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về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế 

quan trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bốn thập kỷ từ khi ra đời 

(1982 - 2022), UNCLOS vẫn giữ vẹn nguyên giá trị và được coi là Hiến pháp của 

Đại dương. Tuyên truyền nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò của DOC đối với việc duy 

trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực; là cơ sở để tiến 

hành đàm phán COC thực chất, hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, quan 

điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển bền vững kinh tế biển; quyết 

tâm của Việt Nam trong phòng, chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định. 

5. Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 35 năm Đại hội đồng Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết vinh danh 

Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. 

Trong tuyên truyền cần nhấn mạnh:  

Một là, Nghị quyết là minh chứng hùng hồn khẳng định sự đúng đắn, chính 

nghĩa của sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, là sự công nhận của cộng 

đồng quốc tế đối với những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự 

nghiệp đấu tranh của nhân loại trước áp bức, bất công, vì độc lập dân tộc và tiến bộ 

xã hội.  

Hai là, Nghị quyết là sự cổ vũ, ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế đối với 

công cuộc đổi mới, phát triển đất nước của Việt Nam, để từ đó đất nước ta có được 

những thành quả như ngày nay. 

Ba là, sự vinh danh của UNESCO đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 

khẳng định tính đúng đắn của lý tưởng và con đường cách mạng mà Người đã lựa 

chọn và toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang kiên định đi theo nhằm hiện 

thực hoá mong ước của Người, đó là “đem lại độc lập cho dân tộc” “đem lại cuộc 

sống tự do, ấm no và thực sự hạnh phúc cho tất cả mọi người”. 

Bốn là, sự vinh danh này là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để tiếp tục đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng 

là minh chứng mạnh mẽ phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương, 

đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

Năm là, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi lan tỏa và nâng tầm giá 

trị văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của 

Đảng trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo tới đời sống 

người dân và hội nhập quốc tế. 

6. Tuyên truyền về năm học mới 2022 – 2023, trong tuyên truyền cần nhấn 

mạnh: Năm học 2022 - 2023, Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học là “Đoàn 

kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, 

củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo yêu cầu toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm: (1) 

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo 

dục và đào tạo; (2) Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch 

bệnh; (3) Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành; (4) Phát triển 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và 

đào tạo; (5) Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; (6) 
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Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên; (7) Xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao 

năng lực hệ thống giáo dục đại học; (8) Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành 

chính trong toàn ngành; (9) Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục; (10) 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; (11) Đẩy mạnh thực 

hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; (12) Tăng cường công tác truyền 

thông giáo dục. 

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn 

kỹ năng tham gia giao thông an toàn; cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, 

ùn tắc giao thông; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện “đã uống rượu, bia 

thì không lái xe”, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 

khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện...; tuân thủ nghiêm các quy tắc giao thông. 

8. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong tuyên 

truyền cần nhấn mạnh quán triệt 04 quan điểm chỉ đạo: (1) Kiên quyết, kiên trì, kiên 

định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát 

triển bền vững kinh tế - xã hội; (2) Đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, 

trước hết; (3) Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; (4) 

Tiêm chủng vaccine phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi 

của mỗi người dân; tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động 

tiêm vaccine và phòng, chống dịch. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền Thông điệp 

2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức 

người dân và các biện pháp khác để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới (theo Kế hoạch số 1176 /KH-BYT, ngày 07/9/2022 của Bộ Y tế). 

9. 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. 

10. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm trong tháng, như: Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày Toàn dân 

phòng cháy chữa cháy (4/10); Ngày giải phóng Thủ đô (10/10); Ngày Doanh nhân 

Việt Nam (13/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày truyền 

thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10); Ngày truyền thống công tác Dân vận 

của Đảng (15/10); Ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); 

Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10); Ngày giải phóng Lạng Sơn 

(17/10); Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng (18/10); Ngày thành lập Hội 

liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); ngày Chiến thắng Chi lăng (10/10/1427-

10/10/2022)... 

11. Tuyên truyền các nội dung nêu tại mục 2, 3, 8 trong Công văn số 1546-

CV/BTGTU, ngày 25/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

12. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh như:  

Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản 

lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 
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23/8/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 

16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn 

mới; Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị 

quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước 

phát triển có thu nhập cao"; Kế hoạch số 09-KH/TW, ngày 23/8/2022 của Bộ 

Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị về thực 

hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về 

tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí 

thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội 

Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Chỉ thị số 15-CT/TW, 

ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển 

đất nước đến năm 2030; Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính 

trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về 

công tác phòng, chống tiêu cực; Quyết định 2447/QĐ-BYT, ngày 6/9/2022 của Bộ 

Y tế về ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại 

nơi công cộng; 

Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai trong quá trình 

thực hiện dự án đầu tư, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai nhằm phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 95-NQ/TU, ngày 20/9/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự 

phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2030; 

Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ, ngày 07/9/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Quyết định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 07/9/2022 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về phân công nhiệm vụ các 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Công văn số 

848-CV/TU, ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Thông báo 

kết luận số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô 

hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII; Công văn số 850-CV/TU, ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 

của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội 

dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 13/9/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tỉnh Lạng Sơn 

năm 2023; 

Kế hoạch số 194/KH-UBND, ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg, ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 



5 

về phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự 

mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 182/KH-UBND, ngày 

24/8/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, 

ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ 

tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 

188/KH-UBND, ngày 02/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch 193/KH-UBND, ngày 8/9/2022 của 

UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” năm 2022 và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật; Quyết định 1494/QĐ-UBND, ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Ban 

hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới 

kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn... 

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 10 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 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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