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Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

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

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 
 

 

Thưc̣ hiêṇ Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 

về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

năm 202; Công văn số: 2166/VP-KGVX, ngày 03/06/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh Laṇg Sơn về việc thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣ triển khai 

thực hiện công tác tuyên truyền như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công và những nội dung mới 

trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết 

tắt là Nghị quyết Đại hội XIII), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ XVII (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII), nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm cho cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, mục tiêu, định 

hướng lớn của Trung ương, của tỉnh, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm 

tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

2. Thông qua tuyên truyền, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn 

dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng 

hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 

những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết, chỉ 

thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 - 2025.  

3. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các 

thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại 

đoàn kết dân tộc. 
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4. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, 

sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của đất nước, của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; phát 

hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc học tập, quán triệt, triển 

khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; giới thiệu, biểu dương những cán bộ, đảng viên gương 

mẫu; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu 

“kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 

chính trị; thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi 

đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm 

1.1. Công tác học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội 

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

1.2. Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức 

bộ máy nhà nước các cấp. 

1.3. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 

2025; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của 

Trung ương, của tỉnh và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc. 

1.4. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 

số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh 

chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc 

của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo 

của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

1.5. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của 

cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. 

2. Nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, 

hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị. Tình hình và giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các 

nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng nghiên cứu và học 

tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. 
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2.2. Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, 

của Tỉnh ủy. 

2.3. Về tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ 

cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 

17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI. 

2.4. Về tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

2.5. Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 

và chất lượng đội ngũ đảng viên thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 

13/11/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28- CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. 

2.6. Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức và sinh 

hoạt đảng; những vấn đề về thi hành Điều lệ Đảng. 

2.7. Về sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ 

XHCN của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức 

chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên. 

2.8. Về tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; củng cố 

niềm tin và sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; phát 

huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

2.9. Việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng 

Đảng. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Tùy theo diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tế của cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai công tác tuyên truyền bằng các hình 

thức tuyên truyền phù hợp như:  

- Biên tập, in ấn tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin, bài 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử 

của địa phương, đơn vị…    

- Tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố bằng pano, băngrôn khẩu 

hiệu, tuyên truyền lưu động; tổ chức trưng bày triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, 

hưởng ứng tham gia các cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ 

thuật…về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ quan, đơn 

vị, địa phương. 

- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền trước các buổi chiếu phim, biểu diễn văn 

nghệ, giao lưu thể thao; trong các cuộc họp, sinh hoạt chung tại nhà văn hóa các 

thôn, khối phố… 

(Gửi kèm Kế hoạch số 25-KH/TU,  ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy và Đề 

cương Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 

chính trị năm 2021). 
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Nhâṇ được công văn này, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa 

và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả công 

tác tuyên truyền về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh./.  

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; (T/h) 

- Văn phòng UBND tỉnh; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
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