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TỈNH UỶ LẠNG SƠN 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số       - CV/BTGTU  

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

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2022 

Định hướng nội dung tuyên truyền 

trọng tâm tháng 12 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 12 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. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền đậm nét và phân tích sâu những nội 

dung quan trọng đã được Trung ương thảo luận, cho ý kiến và quyết định tại 

Hội nghị, gồm: (1) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (2) Tổng kết 15 năm thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của 

Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; (3) Tiếp tục đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài 

chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; (5) Định hướng quy hoạch tổng 

thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

3. Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 

XV đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong tuyên 

truyền cần nhấn mạnh các dự án luật khi xây dựng dự thảo còn có ý kiến băn 

khoăn, ý kiến khác nhau, nhưng đã được các đại biểu Quốc hội xem xét, tranh 

luận, phân tích và nhất trí thông qua tại Kỳ họp, tạo sự đồng thuận cao trong 

các tầng lớp Nhân dân khi triển khai thực hiện. 

4. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế của 
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các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước như: (1) Chuyến thăm 

chính thức Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  từ ngày 

30/10 - 01/11/2022; (2) Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham 

dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29 từ ngày 16 - 19/11/2022 

của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; (3) Chuyến thăm chính thức Vương 

quốc Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 từ ngày 08 - 

13/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong tuyên truyền 

tập trung vào các nội dung sau: 

- Tuyên truyền khẳng định, các chuyến thăm là sự cụ thể hóa, triển khai 

tích cực, mạnh mẽ đường lối đối ngoại của nước ta đã được thông quan tại Đại 

hội XIII của Đảng: Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự 

chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và 

hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với 

các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng; xử lý 

hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước.  

- Tuyên truyền nhấn mạnh: Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng 

góp có trách nhiệm tại Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan; đề 

cao cách tiếp cận cân bằng, hài hòa trong các vấn đề khu vực và quốc tế, củng 

cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm, tiếng nói của ASEAN đối với 

hòa bình, ổn định và phát triển. Việt Nam được nhìn nhận đóng vai trò cầu nối, 

giúp thu hẹp khác biệt và gia tăng điểm đồng thuận nội bộ Hiệp hội, cũng như 

giữa ASEAN với các đối tác. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính khẳng định, kể từ năm 1997, ASEAN+3 từng bước trở thành một động lực 

trong hợp tác của ASEAN với các đối tác, hướng tới hòa bình, ổn định, phát triển 

bền vững và thịnh vượng. Trong bối cảnh hiện nay, ASEAN+3 cần đi đầu, kiên 

định với chủ nghĩa đa phương, tự do hoá thương mại, mở cửa cho tất cả mọi cơ hội, 

kết nối ở mọi khía cạnh và cân bằng về mọi lĩnh vực. Thủ tướng đánh giá cao sự 

hợp tác chống dịch hiệu quả của ASEAN+3 trong hơn 2 năm qua, nhất là sự hỗ trợ 

vaccine và các trang thiết bị y tế của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đối với các 

nước ASEAN… 

- Trong tuyên truyền, cần tăng cường công tác đấu tranh phản bác các 

thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về mục đích, ý 

nghĩa, kết quả Chuyến thăm, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ láng giềng hữu 

nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc; quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu 

nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia. 

5. Tuyên truyền về kết quả Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Trong 

tuyên truyền cần nhấn mạnh Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện 

chính trị trọng đại đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, có tác động 

to lớn đến cục diện thế giới, khu vực và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, công 

tác tuyên truyền cần làm nổi bật sự coi trọng của Đảng ta đối với Đại hội XX và 

đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.  

6. Tuyên truyền về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong tuyên truyền cần 
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nhấn mạnh, trên tinh thần “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy 

tương đồng, hướng tới tương lai” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 

nhiều lần khẳng định, hai nước đã rất nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện 

Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển năng động và ngày càng sâu rộng trên cơ sở tôn 

trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính 

trị của nhau, bình đẳng, cùng có lợi. Hợp tác trong các lĩnh vực ngày càng thực 

chất và hiệu quả. 

7. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ 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 2690-TB/VPTU, ngày 15/11/2022 

của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại cuộc họp 

ngày 11/11/2022. Tăng cường tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án trọng điểm như: dự án thành phần 2 cao tốc Bắc Giang-Lạng 

Sơn (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng); dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn; dự án Khu trung chuyển hàng hoá thuộc 

Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; dự án quần thể Khu du lịch sinh 

thái, cáp treo Mẫu Sơn; dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng 

Sơn… 

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. Tiếp tục 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 kết quả tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng 

năm 2022.  Tập trung tuyên truyền về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP của Chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân 

vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; phản ánh nỗ lực, quyết tâm của 

Chính phủ và các cấp, các ngành trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
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năm 2022. Thông tin, tuyên truyền bảo đảm kịp thời, minh bạch thông tin về giá 

và công tác điều hành giá của Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, nhất là 

diễn biến giá cả các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản 

xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng lạm phát, ổn định tâm lý người 

tiêu dùng và doanh nghiệp. 

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

kỷ niệm trong tháng, như: Ngày Quốc tế phòng chống bệnh AIDS (01/12); ngày 

Quốc tế Người tàn tật (3/12); ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

(6/12); ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12); ngày Dân số Việt Nam 

(26/12); các hoạt động chào đón năm mới 2022; Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc 

hội khoá đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (06/1)... 

12. Tuyên truyền các nội dung nêu tại mục 2, mục 8 trong Công văn số  

1546-CV/BTGTU, ngày 25/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

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

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 17-CT/TW, 

ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí 

thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản 

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; 

Nghị định số 83/2022/NĐ-CP, ngày 18/10/2022 của Chính phủ quy định 

về nghỉ hưu ở tuổi ca o hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý; Nghị quyết số 124/NQ-CP, ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng 

cuối năm 2022; Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình 

mục tiêu quốc gia những tháng còn lại của năm 2022 và nâng cao chất lượng 

xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình 

hình mới; Chỉ thị 18-CT/TU, ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức 

công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2030 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động 52-CTr/TU, ngày 

27/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-

NQ/TW, ngày 10/02/2022 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; Quy định 1094-QĐ/TU, ngày 02/11/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, 
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quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 83-KH/TU, ngày 

24/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, 

ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của 

Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; 

Công văn 921-CV/TU, ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh môi trường trong phát triển kinh 

tế - xã hội… 

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 12 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 

 


		2022-11-23T16:33:22+0700


		2022-11-23T17:17:30+0700


		2022-11-23T17:17:30+0700


		2022-11-23T17:17:30+0700




