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Chuyển
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Yên Lạc, n gày/f0 tháng 7 năm 2019

gí ửi: - ủ y ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện,

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Ban Tuyên huấn, Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan,
- Các cơ quan trong khối tuyên truyền.

Lưu hô sơ số:.....................
1hực hiện Công văn số 1575-CV/BTGTU ngày 04/7/2019 của Ban Tuyên
aiáo Tinh ủy Vĩnh Phúc, vê việc định hướng nội dung tuyên truyền trong Quý
III/2019. Đe công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy
đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tập trung tuyên truyền:
- Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, naày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị về “Đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”; nội dung Chỉ thị sổ 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của cấp ủy các cấp.
- Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Nghị
quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
khóa XII; việc sáp nhập thôn, tố dân phố và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp
xã trên địa bàn huyện.
- Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày
22/10/2018 của Bộ Chính trị 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.
- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới (Nội dung này có văn bản chỉ đạo riêng).
2. Tuyên truyền, phản ánh:
- Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trên địa bàn huyện
trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời tập trung phản ánh quyết tâm của các cấp, các
ngành, các địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6
tháng cuối năm 2019, ữong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ như: Công tác giải phóng mặt
bằng, thu hút đầu tư, thu chi ngân sách, xử lý vi phạm Luật Đất đai, xử lý ô nhiễm môi
trường, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
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90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 70
năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 - 12/2/2020); phong trào cán bộ,
công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Coi trọng phát hiện,
biểu dương người tốt, việc tốt; đẩu tranh, ngăn chặn tiêu cực xã hội, đấy lùi
tham nhũng; tuyên truyền, giải thích để người dân cảnh giác với các thông tin
giả, xấu độc trên các trang mạng xã hội,...
3. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần
thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả Kỳ hop thứ 7, Quốc
hội khóa XIV; công tác chuẩn bị và kết quả kỳ họp thử 12 Hội đong nhân dân
tỉnh khóa XVI (diễn ra từ ngày 11-13/7/2019).
4. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống đuối nước trong dịp hè;
công tác phòng chốna bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em. Nâng cao cảnh giác,
cảnh báo người dân phòng, chống cháy nổ, thiên tai, thời tiết nguv hiểm; đàm
bảo an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh ở người, dịch bệnh ớ gia súc.
gia cầm nhất là dịch tả lợn Châu Phi. Tuyên truyền, phản ánh kết quả thi vào lớp
10 THPT, kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị cho năm
học mới 2019-2020; công tác phòng, chống ma túy...
5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong Quý III năm 2019:
- Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019).
- Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/192928/7/2019). (Nội dung này có Hướng dẫn tuyên truyền riêng).
- Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19692019) và 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019) (Nội dung này có Ke
hoạch và Hướng dân tuyên truy én riêng).
- Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(2/9/1945 - 2/9/2019). Các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nội dung tuyên
truyền tại Hướng dẫn số 01-HD/BTG ngày 08/01/2019 của Ban Tuyên giáo
Huyện ủy; chỉ đạo treo khẩu hiệu tuyên truyền ở trụ sở làm việc và các khu
trung tâm tập trung đông người; tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể
thao; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc.
* Một sổ khẩu hiệu tuyên truyền:
- Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
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- Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả!
- Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và
sức chiến đấu của Đảng!
- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc!
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sổng mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Đe nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên
truyền các nội dung trên. Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền trong báo cáo
hằng tháng gửi Ban Tuyên giáo Huyện uỷ./.
Nơi nhản:
K Í T TRƯƠNG BAN
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện uỷ (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu BTG.

PHÓ TRƯỞNG BAN
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