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Kính gửi:      - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, 

- Các tổ chức cơ sở Đảng, 

- Các cơ quan báo, đài trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 795-CV/BTGTU, ngày 14/7/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ; hướng tới Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của 

Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022), Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, 

đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của 

Đảng và khẳng định những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của địa phương, đơn vị. 

2. Căn cứ vào tình hình cụ thể trên địa bàn để tổ chức các hoạt động phù 

hợp, như: Gặp mặt, tọa đàm ôn lại lịch sử, truyền thống của ngành Tuyên giáo, trao 

đổi kết quả, mô hình, điển hình, cách làm hay trong công tác Tuyên giáo; tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm các địa chỉ đỏ cách mạng… đảm 

bảo thiết thực, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm. 

3. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "Diễn 

biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, để bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn. 

4. Tiếp tục phát huy ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng 

tạo, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng công tác Tuyên 

giáo của Đảng; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng, chuyên đề năm 2022 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, kết 

quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2022. 

5. Các cơ quan báo đài trên địa bàn huyện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

và Truyền thông, Bản tin Anh Sơn, Cổng Thông tin điện tư huyện mở chuyên mục 

tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong 92 

năm qua; kết quả hoạt động của ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở trong thời 

gian qua, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2022. Xây dựng chuyên trang, chuyên 
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mục, các tuyến tin, bài, phóng sự biểu dương, nhân rộng điển hình các tập thể, cá 

nhân, mô hình hay trong công tác tuyên giáo, nhất là các lĩnh vực tuyên truyền 

miệng, báo cáo viên, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… trên địa bàn toàn huyện. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các đơn vị thực hiện hiệu quả các nội 

dung trên, đồng thời báo cáo kết quả các hoạt động trong báo cáo tháng 8/2022 gửi 

về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Huyện ủy (b/c), 

- Lưu Ban Tuyên giáo. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  
Ngô Đình Hùng 
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