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Kính gửi  

 - Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

   các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 83-HD/BTGTU ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ về nội dung tuyên truyền tháng 10/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2022, cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Trung ương, của tỉnh 

- Tiếp tục tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, của tỉnh vào cuộc sống, việc quán triệt và triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các 

nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Kết quả kỳ họp thứ mười (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XV, nhất là việc 

thông qua 10 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình và tiến hành công tác nhân 

sự, miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỳ họp 

thứ 4 Quốc hội khóa  XV, các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp... 

- Tiếp tục tuyên truyền một số nội dung quan trọng liên quan đến các nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Tập trung tuyên truyền nội dung văn kiện, 

nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần 

thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của các đảng bộ; chủ động tham gia công tác 

đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc xung 

quanh các nội dung của Hội nghị Trung ương 5... 

- Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 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" giai đoạn 2021 - 2025, việc triển khai học tập và thực 

hiện chuyên đề quý III “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”. 

Chú trọng tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố 

mới, nhất là gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
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- Tuyên truyền thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 

4952/VPCP-V.I, ngày 05/8/2022 về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. 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. 

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 

26/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 với chủ đề 

“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”. Nhất là các chủ 

trương, chính sách mới của ngành và việc triển khai các nghị quyết của Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh: Kết 

luận số 12, 36, Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư; 

Chỉ thị số 25 của Trung ương; Nghị quyết số 54 của Chính phủ;Nghị quyết số 09, 

10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 09, 10 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Chỉ thị số 03,04, 08 của UBND tỉnh... 

2. Tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và quốc 

phòng, an ninh 

- Tuyên truyền các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế: chăm sóc, chuẩn bị 

thu hoạch mùa vụ, trồng và chăm sóc các loại cây hoa màu, cây công nghiệp, vật 

nuôi; việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; hiệu quả từ các chương trình, dự 

án đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của Nhà nước và 

của tỉnh; các mô hình kinh tế, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế 

cao; chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, qua đó đề xuất các giải 

pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch và tiêm phòng vắc xin 

Covid-19 theo quan điểm và tinh thần chỉ đạo: Kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm 

soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và bền vững kinh 

tế - xã hội; đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; phòng bệnh 

hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tiêm chủng vắc xin phòng 

ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân.Thực hiện 

nghiêm thông điệp 2K (khẩu trang - khử khuẩn) + tiêm phòng vắc xin + ý thức 
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người dân và các biện pháp khác. Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 

là nhiệm vụ chính trị ưu tiên, cấp bách để chỉ đạo thực hiện... 

- Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ với tinh 

thần trách nhiệm cao; phòng, chống sốt xuất huyết, cúm A và các dịch bệnh truyền 

nhiễm khác; phòng, chống dịch bệnh mùa hè cây trồng, vật nuôi; công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm... Công tác 

tuyên truyền cần tập trung hướng mạnh về cơ sở, qua đó nhằm nâng cao trách 

nhiệm, sự quan tâm, chủ động của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là những 

địa bàn vùng sâu,vùng xa, vùng có nguy cơ cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại về 

người và tài sản. 

- Tuyên truyền việc thực hiện “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”, “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”; phong trào “thi đua thực hiện văn hóa công sở”; việc thực hiện nếp  

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chương trình Chắp cánh tương 

lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu; công tác 

cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, miền đất, con 

người, văn hóa các dân tộc Lai Châu, nhất là những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 

- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về người có công với cách mạng, tạo sự thống nhất, đồng thuận 

cao trong triển khai thực hiện; công tác quân sự - quốc phòng; nhiệm vụ quân sự - 

quốc phòng của địa phương...; các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biên giới, 

biển, đảo; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hoạt động xuất - nhập cảnh trái 

phép, nhất là các thủ đoạn, hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa 

đảo xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, đặc biệt là sang Campuchia lao động; công 

tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia ”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.... Công tác tuyên truyền cần gắn với việc nắm tình 

hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm. 

- 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... 
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3. Tuyên truyền một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 10/2022 

- Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 

10/10/2022). Tuyên truyền nhấn mạnh về cuộc đời hoạt động cách mạng và công 

lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và dân tộc Việt Nam; phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí  Lê Đức Thọ - 

người chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất, suốt đời trung thành, tận tụy với 

nước, với dân; đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn có tinh thần tiến 

công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu 

đồng đội, đồng chí và đồng bào; nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời đạo đức cách 

mạng của đồng chí Lê Đức Thọ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

- Kỷ niệm 61 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 -

23/10/2022). Tuyên truyền khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng 

trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, góp phần 

làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; 

tuyên truyền những chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên 

biển; khẳng định Đường Hồ Chí Minh trên biển là biểu tượng vinh quang, tự hào 

của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc. 

- Tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ 

XIV, nhiệm kỳ 2022-2027. Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2017-2022; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu (10/10/1949 -

10/10/2022); 68 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); 92 năm 

ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2022), ngày 

truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022), ngày truyền 

thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2022); 74 năm ngày truyền thống 

ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2022) và các sự kiện chính trị, kỷ 

niệm của địa phương, đơn vị... 

4. Tuyên truyền các nội dung khác 

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và thuế; về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp,trọng tâm là Luật BHXH, Luật BHYT; 

kết quả nổi bật hoạt động của ngành kiểm sát, tòa án tháng 9, phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 10/2022. 

- Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích tham gia các giải báo chí, các cuộc thi 

do các bộ, ban, ngành Trung ương phát động, nhất là Giải Báo chí tỉnh Lai Châu về 

xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2022 - 2025; Cuộc thi “Tìm hiểu về 
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biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” 

qua đường dẫn  http://www.thongtintuyengiaogialai.vn... 

Công tác tuyên truyền cần nêu bật vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng 

của các sự kiện kỷ niệm đối với đời sống xã hội, các hoạt động tuyên truyền đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm về cơ sở. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; Giám đốc Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương tham mưu triển khai, thực 

hiện đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (B/c); 

- Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (P/h); 

- Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy (P/h); 

- Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
 

http://www.thongtintuyengiaogialai.vn/
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