
ĐẢNG UỶ KHỐI CCQ TỈNH NGHỆ AN 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số:  23-CV/BTG 

 Về định hướng nội dung tuyên truyền 

tháng 02 năm 2022 

 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 Nghệ An, ngày 25 tháng 01 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 02 năm 

2022 như sau: 

I. CHỦ ĐỀ SINH HOẠT TƯ TƯỞNG THÁNG 2/2022 

Mừng Đảng, mừng Xuân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, 

hành vi phi đạo đức, phản đạo đức. Cổ vũ, biểu dương các gương sáng đạo 

đức, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong Đảng và toàn xã hội. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục 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. Tuyên truyền 

các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; các hoạt động chăm lo Tết của cấp 

ủy, chính quyền Tỉnh đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có 

hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng do dịch bệnh... 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 Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

giai đoạn 2021 - 2030 gắn với Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác cải cách hành chính ở các cơ quan cấp tỉnh; Kế hoạch cải cách hành chính nhà 

nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 

5158/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An).  

 3. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn trong tháng: 92 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2022) (có đề cương 

kèm theo); 54 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân năm 

1968; 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022)… 
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 4. Tổ chức và tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh 

đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022), qua đó giúp cán bộ, 

đảng viên hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của đồng chí 

Nguyễn Phong Sắc; khích lệ cán bộ, công chức, người lao động trong Khối 

noi gương đồng chí Nguyễn Phong Sắc ra sức học tập, lao động và công tác, 

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (có 

đề cương kèm theo). 

 5. Tuyên truyền các quan điểm và trọng tâm chỉ đạo điều hành; nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của 

UBND tỉnh theo Quyết định số 166/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

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. Tuyên truyền, 

vận động cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện nghiêm các quy định 

phòng chống dịch trong dịp tết. 

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.  

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.  

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. 

 

 

https://storage-vnportal.vnpt.vn/nan-ubnd/1/quantritintuc/166_20220122091531389380637786195334647578.pdf

