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Thực hiện Chương trình công tác Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 

2023 và Nghị quyết số 52-NQ/HU, ngày 14/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác 
Tuyên giáo trong tình hình mới, Huyện ủy Bắc Hà ban hành Chương trình công tác 

Tuyên giáo năm 2023 như sau:  

I. CHỦ ĐỀ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG 

1. Chủ đề hoạt động: Bám sát chủ đề mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc 
Hà xác định tại Nghị quyết số 52-NQ/HU, ngày 14/12/2022: “Đoàn kết - Kỷ cương - 

Sáng tạo - Hành động - Phát triển”. 

2. Phương châm hành động: Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ  “Đi trước, 

mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết” . 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện: Tổ chức 
nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khoá 

XIII); xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 6, 7, 8 (khóa 
XIII); Nghị quyết Đại hội và 18 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội và 11 đề án, 04 nghị quyết, 03 kế hoạch 

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIV), nhiệm kỳ 2020-2025; trọng tâm là 
Đề án số 17-ĐA/TU “Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận 

động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025” và Nghị quyết số 13-NQ/HU của Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, tuyên 

truyền vận động trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025”; tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả công tác tuyên vận theo Quy định 60-QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của 

Tỉnh ủy; các quy định và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, 
Huyện ủy; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục lịch sử truyền 

thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.  

2. Định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của 

đất nước, của tỉnh, của huyện; tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy 

mạnh tuyên truyền học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo 
tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
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mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 368-QĐ/TU, 
ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập, làm theo và nêu gương theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động  
số 64- CTr/HU, ngày 14/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà (khóa 

XXIV) thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về 
tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong tình hình mới. 

3. Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, năng lực dự báo, dự đoán, chỉ 
đạo xử lý sớm các vấn đề mới phát sinh, nhạy cảm, phức tạp, kéo dài; nắm chắc và 

phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai 
trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 

đội ngũ báo cáo viên; cộng tác viên dư luận xã hội huyện. 

4. Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động công tác bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo quản lý, 
duy trì tuyên truyền Fanpage của Ban Chỉ đạo huyện; nhóm kín trên Facebook bảo 

đảm thường xuyên theo sự chỉ đạo của BCĐ 35 tỉnh.  

5. Chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp (như 

giữa Ban Tuyên giáo với Ủy ban Nhân dân huyện; các cơ quan khối khoa giáo và các 
Ban xây dựng Đảng Huyện ủy với Ủy ban  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

trong chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn huyện) ... Chỉ đạo 
các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác nắm 

tình hình triển khai thực hiện công tác tuyên giáo tại cơ sở.  

6. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sơ 

kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện về 
các lĩnh vực công tác tuyên giáo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, có chất lượng.  

7. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cho 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn, 

tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ngành, địa phương, đơn vị.  

8. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tuyên giáo theo Kế hoạch số  

86-KH/HU, ngày 08/7/2021 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Đề án số 14 "Cải 
cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025’’. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Quý I/2023 

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung 

ương 6 (khóa XIII) và các nội dung nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; kế hoạch tổ 
chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa XIII); 

kế hoạch tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; tổ 
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chức Hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp huyện; hội nghị nói chuyện 
chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.  

- Định hướng tuyên truyền các sự kiện lịch sử, ngày lễ, kỷ niệm: Các hoạt động 
Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023; kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 
Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2023); 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Bắc Hà 
(12/3/1950 - 12/3/2023); tuyên truyền các thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung: 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU gắn với Nghị quyết số 13-NQ/HU, 
ngày 31/12/2020 về tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận 

động trên địa bàn huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch tuyên truyền các 
Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày 

lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023; kế hoạch thực hiện Chuyên đề tuyên 
tuyền tại Hội nghị tuyên vận năm 2023; kế hoạch công tác tuyên truyền xây dựng 

nông thôn mới năm 2023. Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 
lịch sử quan trọng trong năm 2023. 

+ Kế hoạch đẩy mạnh, học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; kế hoạch học tập chuyên đề học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; phát động và tổ chức các hoạt 
động thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai 
(23/9/1958-23/9/2023).  

+ Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục Lịch sử Đảng năm 
2023; kế hoạch sưu tầm, in ấn, xuất bản cuốn sách ảnh độc đáo Cao Nguyên Trắng 

Bắc Hà; biên soạn cuốn Văn kiện Đảng bộ huyện tập II, giai đoạn 1976- 2000 theo kế 
hoạch; chỉ đạo Liên đoàn lao động, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xây kế hoạch biên soạn 
lịch sử truyền thống ngành; chỉnh trang, nâng cấp phòng truyền thống huyện, chỉnh 

trang sảnh Nhà văn hoá các dân tộc; biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền các 
Chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo xã Bản Liền, Nậm Đét, Nậm Khánh biên 

soạn bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ xã; chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày 
thành lập Đảng bộ xã Nậm Đét (05/3/1963- 05/3/2023) gắn với lễ hội Quế cấp xã; 60 

năm ngày thành lập Đảng bộ xã Tả Củ Tỷ (15/02/1963 - 15/02/2023) gắn với Lễ hội 
Chè cấp xã. Chỉ đạo Đảng bộ Công an huyện, BCHQS huyện tổ chức kỷ niệm 70 năm 

ngày thành lập Đảng bộ cơ sở. 

+ Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện; kế hoạch hoạt động Dư luận 

xã hội (DLXH) năm 2023; xây dựng dự toán hỗ trợ kinh phí hoạt động BCĐ 35 huyện 
năm 2023. 

- Tổ chức giám sát công tác quán triệt, triển khai thực hiện một số Chỉ thị, Nghị 
quyết chuyên đề của Huyện ủy năm 2020-2022 tại một số chi bộ, đảng bộ trực thuộc 
Huyện ủy. 
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- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm 
Chính trị theo chỉ tiêu nhà nước giao năm 2023.  

- Chỉ đạo các cấp ủy duy trì tổ chức hội nghị báo viên và tổ chức hội nghị tuyên 

vận hằng tháng. Đánh giá 6 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 15/3/2016 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công 

tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng”. 

- Chỉ đạo đánh giá 09 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 28/3/2014 của 

Tỉnh ủy Lào Cai về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công 
tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội". 

- Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội và Ban chỉ 
đạo 35 huyện. 

2. QUÝ II/2023  

- Xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị 
quyết Trung ương 7 (khóa XIII) và các nội dung nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy;  

- Chỉ đạo tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên 
trên toàn huyện. Chỉ đạo tổ chức giao ban khối khoa giáo trong 6 tháng đầu năm 
2023. 

- Định hướng tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, trọng tâm: 75 năm Ngày truyền 
thống Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (02/4/1948 - 02/4/2023); 48 năm Giải phóng 

hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); Ngày Quốc tế Lao 
động (01/5); 69 năm Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023); 133 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); Ngày báo chí cách 
mạng Việt Nam 21/6; 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Công an huyện Bắc Hà 

(17/4/1953 - 17/4/2023); 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ BCH Quân sự huyện Bắc 
Hà (19/4/1953 - 19/4/2023); 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Lùng Cải (30/4/1963 

-30/4/2023); 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Nậm Khánh (15/6/1963- 15/6/2023). 
Tuyên truyền đại hội Hội Nông dân và Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tổng hợp ảnh đẹp về Bắc Hà và thực hiện 
các thủ tục in ấn, xuất bản cuốn sách ảnh độc đáo Cao Nguyên Trắng Bắc Hà; tiếp tục 
biên soạn cuốn Văn kiện Đảng bộ huyện tập II, giai đoạn 1976-2000 và hoàn thiện 

các thủ cấp phép xuất bản; thẩm định phê duyệt và cấp phép tái bản cuốn lịch sử Đảng 
bộ xã Nậm Đét, Nậm Khánh, giai đoạn 1950-2020; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và sưu 

tầm tư liệu, hình ảnh, xây dựng đề cương chi tiết biên soạn lịch sử truyền thống Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy; chỉ đạo Liên đoàn lao động huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

xây dựng đề cương, sưu tầm tư liệu biên soạn lịch sử truyền thống ngành; chỉ đạo 
Đảng bộ Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành 

lập Đảng bộ Công an huyện Bắc Hà (17/4/1953 - 17/4/2023), 70 năm Ngày thành lập 
Đảng bộ BCH Quân sự huyện Bắc Hà (19/4/1953- 19/4/2023); chỉ đạo 02 xã: Lùng 
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Cải, Nậm Khánh tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã; Lùng Cải 
(30/4/1963 - 30/4/2023), Nậm Khánh (15/6/1963- 15/6/2023). 

- Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2023 và chọn cử đại biểu 
tham dự hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. 

- Chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên Ban Chỉ 
đạo 35 huyện; tổ chức giao ban cộng tác viên Dư luận xã hội và Ban Chỉ đạo 35 
huyện định kỳ 6 tháng/01 năm. 

- Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thuộc lĩnh vực 
Tuyên giáo: Đánh giá 09 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/W, ngày 06/6/2014 của Ban 

Bí thư (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo 
nhân lực có tay nghề cao”; 09 năm thực hiện Chương trình số 182-CTr/TU, ngày 

25/5/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Thông báo Kết luận số 154-TB/TW, ngày 
20/02/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của 

Ban Bí thư khóa X về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong 
tình hình mới; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của 

BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; sơ kết 
05 năm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “về 

một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ Tư”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của 

Trung ương Đảng (khóa XI) “về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/4/2013 của Tỉnh 
ủy và Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 04/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công 

tác bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, quản lý, thăm dò, khai thác và chế biến 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công 

tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ 
thị số 07-CT/TU, ngày 01/3/2021 của Tỉnh ủy “về phát triển thể dục, thể thao tỉnh 

Lào Cai đến năm 2025”; đánh giá 02 năm thực hiện Chương trình số 91-CTr/TU, 
ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của 

Ban Bí thư khóa XIII “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến 
tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”; đánh giá kết quả 02 năm 

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác Tuyên giáo một số chi bộ, đảng 
bộ cơ sở. 

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền các Chương trình mục tiêu Quốc gia. 

- Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

3. Quý III/2023 
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- Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII), các chương trình, kế 
hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy. 

- Định hướng tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm: 116 năm Ngày thành lập tỉnh 
Lào Cai (12/7/1907-12/7/2023); 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng an ninh nhân 

dân (12/7/1946-12/7/2023); 76 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023); 
93 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023); 78 

năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); Khai giảng năm học mới 2023 -

2024 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9; 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai 
(23/9/1958 - 23/9/2023); 73 năm Ngày giải phóng Bắc Hà (20/9/1950 - 20/9/2023)… 

- Tổng kết đợt thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm 

Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023) gắn với kỷ niệm 73 năm Ngày 
giải phóng Bắc Hà (20/9/1950 - 20/9/2023). 

- Tổ chức Hội thảo lần 1,2,thẩm định và phê duyệt dự thảo cuốn Văn kiện Đại 
hội Đảng bộ huyện Bắc Hà tập II (giai đoạn 1976-2000), hoàn thiện các thủ tục cấp 

phép xuất bản; chỉ đạo xây dựng đề cương chi tiết lịch sử truyền thống Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy; chỉ đạo Liên đoàn lao động, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy biên soạn dự 

thảo lịch sử truyền thống ngành; thẩm định trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, 
xin cấp phép tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã Bản Liền, giai đoạn 1950-2020. 

- Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng thuộc lĩnh 
vực Tuyên giáo: Sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 

của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ Tư”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, 

ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết 05 năm thực hiện 

Kết luận số 254-KL/TU, ngày 28/8/2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 
10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “phổ cập giáo dục cho trẻ 

mầm non 5 tuổi, củng cố kết quả PCGDTH, THCS, tăng cường phân luồng cho học 
sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn”… 

- Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 
109- QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Chương trình kiểm tra, giám sát 
năm 2023 ...  

- Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên vận (02 lớp).  

- Tổ chức hội nghị giao ban khối khoa giáo trong 9 tháng đầu năm 2023. 

4. Quý IV/ 2023 
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- Định hướng tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý: Kỷ niệm 32 năm 
Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2023); 93 năm Ngày thành lập Hội 
Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023); Kỷ niệm 73 năm Ngày giải 

phóng Lào Cai (01/11/1950 - 01/11/2023); 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc 
thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), 

79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023); 34 
năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023)… 

- Tổ chức Hội thảo, thẩm định và phê duyệt, hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép, 
xuất bản cuốn lịch sử truyền thống Ban Tuyên giáo Huyện ủy; chỉ đạo tổ chức hội 

thảo và thẩm định, trình phê duyệt, hoàn thiện các thủ tục xuất bản lịch sử truyền 
thống Liên đoàn lao động huyện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; chỉ đạo Đảng bộ thị trấn 
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thị trấn Bắc Hà 

(10/10/1958 - 10/10/2023). 

  - Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng thuộc lĩnh 

vực Tuyên giáo: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 
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”; 02 năm thực 
hiện Chương trình hành động số 91-CTr/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy thực hiện 

Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư khóa XIII “về tăng cường lãnh 
đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam 

trước năm 2030”; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của 
Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; 03 năm thực hiện Quy định 

số 60-QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy về công tác tuyên vận; 03 năm thực hiện 
Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai và Nghị quyết số 13- 

NQ/HU của Huyện ủy về tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng tuyên truyền 
vận động trên địa bàn huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025. 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2024 các lĩnh vực: (1) Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo; (2) Báo cáo công tác 
Giáo dục lý luận chính trị; (3) Báo cáo công tác Lịch sử Đảng; (4) Báo cáo kết quả 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 12-NQ/TU, Quy định 
của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (5) 

Báo cáo công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; (6) Báo cáo kết quả hoạt 
động báo cáo viên; (7) Báo cáo kết quả công  tác dư luận xã hội; (8) Báo cáo kết quả 

hoạt động Ban Chỉ đạo 35. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo; tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 

35 huyện, hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội huyện năm 2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Tuyên Giáo Huyện ủy 
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- Bám sát chương trình công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Bắc Hà, năm 
2023. Tham mưu, cụ thể hóa thành nhiệm vụ từng tuần, tháng, quý; chú trọng công 
tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình. Tăng cường công tác phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị; đảng bộ các xã, thị trấn; các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện 
ủy, UBND huyện thực hiện hoàn thành chương trình công tác Tuyên giáo đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả. 

- Định kỳ hằng tháng, tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình công tác Tuyên giáo theo quy định. 

2. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan trong khối tuyên truyền, 

khoa giáo: Xây dựng kế hoạch hoạt động lồng gắn với nhiệm vụ chỉ đạo của cấp ủy 
cơ sở, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương, 
cơ quan, đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện, những nhiệm vụ phát sinh sẽ được điều chỉnh, bổ 
sung kịp thời theo sự chỉ đạo Tỉnh ủy và hướng dẫn về chuyên môn của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy. 

Trên đây là Chương trình công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Bắc Hà năm 
2023./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 

- Các cơ quan khối khoa giáo, tuyên truyền, 
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 
- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, 
- Chuyên viên VPHU (đ/c Tuấn), 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.                                                                              

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
 
 

 
 

Nguyễn Thị Nga 
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