
ĐẢNG UỶ KHỐI CCQ TỈNH NGHỆ AN 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số:  03-CV/BTG 

 Về định hướng nội dung tuyên truyền 

tháng 4 năm 2022 

 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 Nghệ An, ngày 30 tháng 3 năm 2022 

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 04 năm 

2022 như sau: 

I. CHỦ ĐỀ SINH HOẠT TƯ TƯỞNG THÁNG 4/2022 

Kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn: Ngày toàn dân hiến máu tình 

nguyện (07/4); 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

30/4; ngày Quốc tế lao động 1/5. Đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của Ngày 

Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất 

nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng 

Vương; trong đó có việc bảo tồn và phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng 

Vương; cổ vũ cán bộ, đảng viên hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, 

đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công 

bằng, văn minh (có đề cương tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2022 kèm theo). 

2. Tuyên truyền, quán triệt nội dung chuyên đề Chỉ thị 05 về học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đến cán 

bộ, đảng viên. Triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

ký cam kết thực hiện việc nêu gương gắn với thực hiện nghị quyết 05 và 

Nghị quyết 02 về cải cách hành chính. 

3. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2022, các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng 

- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý II năm 2022 (có 

đề cương kèm theo). 
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5. 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 tiếp tục thực hiện nghiêm các quy 

định phòng chống dịch. 

6. 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. 

 7. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Việt Nam và tình hình thế 

giới thời gian gần đây (có đề cương kèm theo). 

8. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, 

đảng viên, 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…  

Đề nghị Cấp ủy cơ sở căn cứ nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo 

Đảng ủy Khối; Bản tin Thông báo nội bộ của Tỉnh và nhiệm vụ chính trị của 

cơ quan, đơn vị mình để triển khai nội dung tuyên truyền cho phù hợp.  

 

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. 

  

 


