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Kính gửi: - Cấp ủy cơ sở; 

  - Đoàn Khối; Hội CCB Khối, Công đoàn Viên chức tỉnh; 

  - Báo cáo viên, cộng tác viên Đảng bộ Khối. 

Căn cứ định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 

2022 như sau: 

1. Tuyên truyền chủ đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân” nhằm tạo khí thế 

vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước 

nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022. Tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an 

ninh trật tự bảo vệ an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán. 

2. Tuyên truyền kết quả, thành tựu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và 

hệ thống chính trị năm 2021 của tỉnh, của Đảng bộ Khối; các chỉ tiêu, phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 theo Nghị quyết của Đảng bộ 

tỉnh và Đảng bộ Khối.  

3. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

4. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động tích cực 

tham gia hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kêu gọi ủng hộ, 

giúp đỡ người nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022. 

5. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn trong tháng: Ngày truyền 

thống ngành Nội chính Đảng (05/01); 76 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc 

hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (06/01/1946 - 

06/01/2022); 43 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây 

Nam của Tổ quốc và cùng với nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt 
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chủng (07/01/1979 - 07/01/2022); 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh 

viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022); 49 năm Ngày ký Hiệp định Pari 

chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2022); 

92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2021)… 

6. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 

các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. 

7. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, 

khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham 

nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần 

tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 

Kịp thời thông tin, định hướng đối với các vụ việc tham nhũng được dư luận 

quan tâm. 

8. Tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vận động 

cán bộ, đảng viên tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai 

trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã 

hội, Internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà 

nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…  

Cấp ủy cơ sở căn cứ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình để bổ 

sung và triển khai công tác tuyên truyền cho phù hợp. Hình thức tuyên truyền 

cần đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19. Khuyến khích cấp ủy các 

cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến, thông qua 

các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội… 

 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo TU (b/c), 

- Thường trực ĐUK (b/c), 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Các Ban, VP, Đoàn thể Khối, 

- Lưu BTGĐUK. 

 

 


