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- 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. 
 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU, ngày 19/11/2021 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về việc Thực hiện công tác giáo dục chính trị năm 2022, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đề nghị 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, nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền như sau:   

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết 

Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, các nghị quyết của đảng bộ các cấp 
ở địa phương; thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn mới 

- Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa 
XIII của Đảng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể), các nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.  

- Thông tin, tuyên truyền những thành tựu của công tác lý luận qua 35 năm 

đổi mới; đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 
30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. 

- Tăng cường hoạt động giáo dục, tuyên truyền lý luận chính trị gắn với các 
ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh bằng các hình thức phù hợp với điều kiện 

của cơ quan, đơn vị. 

2.  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" (sau đây gọi là Kết luận số 01-

KL/TW) 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Kết 
luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị 

quyết Trung ương về xây dựng Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 
và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết các khâu 
đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn, gắn với các cuộc 

vận động, phong trào thi đua yêu nước của trung ương, của tỉnh và các ngành, cơ 
quan, đơn vị.  

- Tuyên truyền triển khai xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 
trên cơ sở cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc các nội dung chuyên đề toàn khóa; bổ 
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sung nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII; đồng thời, xác định 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, cơ 

quan, đơn vị.   

- Tham mưu, hướng dẫn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân (theo Kế hoạch số 33-
KH/TU, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ). Kế hoạch phải xác định rõ các 

nội dung: 1) Học tập (bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt 
chuyên đề hằng năm,...); 2) Làm theo (gắn với chức năng, nhiệm vụ); 3) Thực hiện 

trách nhiệm nêu gương (gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu 
gương).  

3. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

- Tiếp tục tuyển truyền thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của 

Bộ Chính trị khóa XI về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 
2030”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết 

thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; trên cơ sở Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị 
quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII và Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Thực hiện nghiêm Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ 

Chính trị khóa XI về “Dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ 
quan đảng, nhà nước”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư 

khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, 
vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình 

hình mới”; Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Chú trọng đổi mới, sáng tạo trong việc triển 
khai, nghiên cứu và tiếp cận vấn đề, nhất là những vấn đề mới nảy sinh, còn nhiều 

luồng ý kiến gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đảm 
bảo phù hợp với thực tiễn. 

- Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 
của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch 
số 116-KH/TU, ngày 16/8/2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 35-

NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính 
xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp 

phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, 

củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà 
nước và chế độ; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất 

nước trong bối cảnh mới. 

4. Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả việc 

triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm 
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các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành. Kỷ niệm năm tròn ngày 

sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu 
biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của 

tỉnh; kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn 
ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đơn vị lực 

lượng vũ trang nhân dân.   

- Chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục 

truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta đối với cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên bằng nhiều cách thức, 

phương pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện, bối cảnh tình hình dịch Covid-19 
hiện nay, như: đăng tải bài viết, bài nghiên cứu về lịch sử trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, qua mạng xã hội (Zalo, Facebook…), qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên, trên pa nô, áp phích… nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức dân 
tộc, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn xã hội, toàn Nhân dân, kiên trì khắc phục mọi 

khó khăn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng ý thức 
tự giác, tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người 

đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.  

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Tùy thuộc vào diễn biến dịch Covid-19 và điều kiện, tình hình thực tế của 
các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị để tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức 
phù hợp như:  

- Biên tập tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở. Xây dựng tin, bài tuyên 
truyền trên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ 
quan, đơn vị, địa phương, chia sẻ, lan tỏa qua mạng xã hội (Zalo, Facebook…) 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên pa nô, áp phích; tuyên 
truyền, phổ biến thông qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị. 

- Bảo tàng tỉnh; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm 

Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền và nghiên cứu 
lựa chọn chủ đề về lịch sử Đảng bộ địa phương để triển lãm trưng bày, giới thiệu 

đến các tầng lớp Nhân dân; tăng cường công tác sưu tầm hiện vật, bảo tồn di tích 
lịch sử... phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Nhận được công văn này, đề nghị 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 các hoạt động tuyên truyền đạt  hiệu 

quả./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 
- Ban TG Tỉnh ủy LS; B/c  
- GĐ, PGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 
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