
ĐẢNG UỶ KHỐI CCQ TỈNH NGHỆ AN 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số:  20 CV/BTG 

 Về định hướng nội dung tuyên truyền 

tháng 12 năm 2021 

 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 Nghệ An, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

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 12 năm 2021 

như sau: 

I. CHỦ ĐỀ SINH HOẠT TƯ TƯỞNG THÁNG 12/2021 

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), 32 năm ngày hội Quốc 

phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021); phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ 

năm 2021. 

II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ MỘT SỐ 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY 

TRONG THÁNG 12 NĂM 2021 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên kết quả Hội 

nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc 

hội khóa XV (có tài liệu kèm theo); Tuyên truyền về kết quả Hội nghị Văn 

hóa toàn quốc năm 2021, đặc biệt là bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị (có toàn văn bài phát biểu kèm theo). 

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước trong 

tháng, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội 

Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2021); 77 năm ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), 32 năm ngày hội 

Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021); ngày Thế giới phòng chống 

Aids 01/12... 

3. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong 

đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành 

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”.  
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4. 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. 

5. Rà soát và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 

kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; hoàn 

thành việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

6. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 04- 

HD/ĐUK ngày 30/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Hướng dẫn 

tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. 

7. 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. 

 

 


