
TNH 1'JY VTNH PHUC 
BAN TUYEN GIAO 

* 
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Quj IVnàni 2021 

BANG CONG SAN \IT NAM 

Vrnh Phzc, ng6y3oth6n.g 9 nàin 2021 

KInh gi'i: - Mtt trn T6 quc và các tt chirc CT-XH tinh, 
- Sr Thông tin và Truyn thông, 
- S& Van boa, The^ thao và Du ljch, 
- Ban Tuyên giáo các huyn, thành üy. Bang üy TT. 

Thijc hin Chining trInh cong tác nAm 2021; d cOng tác tuyên truyn trong 
thôi gian tói dat  hiu qua cao, Ban Tuyén giáo Tinh üy de^ nghj các ca quan, don 
vi, dja phucing tp trung thirc hin tuyên truyn t& mt s6 ni dung sau: 

1. Tip t%lc dÀy mnh tuyên truyn vic trin khai thrc hin Nghj quyt Dai 
hi lAn thir XIII cüa Bang, Nghj quy& Dai  hi Bang b6 tinh lAn thir XVII, Nghj 
quyt dai  hi Bang b6 các cAp nhim kS'  2020-2025'; cong tác xay dung Bang, xay 
dmg hd thng chInh trj, nhAt là cong tác xay dung th chfrc Bang, dãng viên a các 
dja phiwng, dorn vi. 

Tip tic tuyên truyn vic trin khai thirc hien. Kt lun Hi nghj lAn thir ba 
Ban Chap hành Trung uorng Bang khóa XIII v6 U hoach phát trin kinh t -  xa hi, 
tài chInh quôc gia, dAu tr cong trung hn 5 nAm 2021 - 2025 và cãc Nghi quyt v 

phát trin kinh t - xä hi giai don 2021 - 2025 di.rçic Qu6c hti khOa XV, KS'  hp 
thir nhAt thông qua2  (báin sat n5i dung Hzthng dan so' 20-HD/BTGTU ngàv 
13191-2021 cza Ban Tuyên giáo Tinh zy),-  tuyên truyên két qua Hi nghj lan thir tu 

Ban ChAp hành Trung uorng Bang khOa XIII; kt qua K5' hp thu hai Quc hi 
khOa XV (di,r kin to ch(rc tr ngày 20/10-10/11/2021); k& qua HOi  nghj Ban ChAp 
hành Bang b6 tinh IAn thr chin và lAn thir muii, trong dO tap  trung tuyên truyn 
các Nghj quy&, D8 an ye cOng tác can b; kt qua K5' hop  cui nãm 2021 cüa 
HDND tinh khOa XVII và HDND các huyn, thành ph6 trên dja bàn tinh. 

2. Tip tic tuyên truyn kt qua sau 5 narn trin khai thirc hin Chi thj so^ 05-
CT/lW ngày 15/5/2016 cüa Bô ChInh trj (khóa XII); vic trin khai thirc hin K 
hoach cUa Ban Thu?mg vi Tinh üy ye thirc hien. K& lun s6 01-KL/TW ngày 
18/5/2021 cUa BO ChInh trj (khóa XIII) tip tic thrc hin Chi.thj so 05-CT/lW; 
tInh hInh trin khai hoc t.p, quán trit Chuyên & toàn khóa, dng thii là Chuyên 
de^ 2021 "Hçc tp và lam theo ttr tumg, dao  due, phong cách Ho^ Chi Minh ye chi 
tu lic, tr ci.rang và khát vQng phát triên dat nuOc phOn vinh, hanh  phüc", gän vó'i 

'Barn sat Huàng dn sO 14-HD/BTGTU, ngày 27/5/2021 cüa Ban Tuyên giáo Tinh Uy v 
day mnh cOng tác tuyên truyên sau Dal  hi  dai  biêu toàn quôc Ian thá Xlii cüa Dãng. 

2  Nghj quyêt 16/2021/QHI5 ye Kê hoach phát triên kinh tê - xã hi 5 narn 2021-2025; Nghj 
quyêt 23/2021/QH 15 ye Kê hoach tài chmnh quôc gia và vay, trã nor cong 5 nAm giai doan  2021-
2025; Nghj quyêt 29/2021/QHI5 ye Kê hoach Au tt.r cong trung han  giai doan 2021-2025. 



kt qua thirc hin Nghj quyt Trung ucrng 4 (khóa XII) ye xay djng, chinh don 
Dãng và các Quy djnh ye trách nhim nëu gucrng cüa Dãng. 

3. Tuyên truyn Kt lun s6 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 cüa B6 ChInh trj 
(khóa XIII) ve^ chü tn1ong khuyn khIch và báo v8 can b6 nAng dng, sang tao  vi 
Lai Ich chung. Tang cuông tuyên truyn quan diem, chü tri.rong cüa Dãng và Nhà 
ni.râc ta di vâi vn de^ bin, dào Vit Nam trong tinh hInh mâi; các hot dng bào 
ve nn tang Ui tuâng cüa Dãng, du tranh phãn bác các quan diem sai trái, thu dlch 
trong tInh hInh mOi theo tinh than Nghj quyt s6 35-NQ/TW cüa 136 ChInh trj khOa 
XII; cOng tác du tranh phông, chng tham nhing, thrc hành tiêt kim, chông lang phi. 

4. Tip tic barn sat, tp trung tuyên truyn chü trucmg, quan dim, giâi pháp 
chi do cüa Trung ucing, cüa Thuông trirc, Ban Thu?ing viii Tinh üy, HDND, 
UBND tinh, Ban Chi dao  phông, chng djch Covid-19 tinh, ngành y tê ye phông, 
chcng djch Covid-19 trong trang thai bInh thumg m6i3, nhât là quyêt tam xây 
dmg Vinh Phüc trâ thành "Wing xanh" trong phông, chông djch và phát triên kinh 
t8 vâi phi.rong châm "thin thc, quyt lit, trit d& nghiêm tüc trong phàng, chng 
djch"; phong trào "Toàn dan bão v8 an ninh To quôc và tham gia phông, chông 
dch Covid-19"; hiu qua hoat dng cüa T6 phông, chng Covid cong dng, T 
lien gia tir quán... 

5. Tuyên truyn nhtrng kt qua tich cic cUa tinh và các dja phrcmg trén dja 
Win tinh trong phát trin kinh t - xA hOi  qu III; m11c tiêu, nhim vu, giãi pháp phãt 
trin kinh t - xA hi, dam bão qu& phông an ninh qu IV và Ca nAm 2021. Trong 
dO, My math  tuyen truyn ye cong tác bôi thung giãi phóng mt bang, nhAt là 
giãi phOng mt bang các khu cOng nghip, các dij an lan, các cong trmnh, di,r an 
trong dim cCia tinh; các phong trào thi dua yêu nrâc, t?o  khI the^ phân khâi, thi dua 
sOi ni trong toàn Dáng b, toàn dan và toàn quân chü dng, sang t?o,  no^ hrc khc 
phic khó khän thirc hin quy& lit, dng bO,  thing Igi 6'r mirc cao thAt các chi tiêu 
nAm 2021 và thirc hin cO hiu qua "mic tiêu kép" vüa phOng, chng djch Covid-
19 hiu qua, vira dam báo phát trin kinh th - xã hOi;  Chung trInh My dirng nông 
thôn mài, nhAt là yjéc xây drng xA nông thôn mri nâng cao, thôn dan cu nông thOn 
mài kiêu ma-u. 

6. Tuyên truyn các hoat dng phOng, cMng thiên tai, phOng chng cháy n; 
dam bão an toàn giao thông, an ninh trt tr; an toàn v8 sinh thirc phAm; hang giâ, 
hang nhái, hang kern chAt krçing... 

7. Tuyên truyn, nêu bt nghTa các ngày k' nim, ngày truyn thng trong 
Qu IV nàm 2021. Tr9ng tam tuyên truyn k nim 110 näm Ngày sinh dng chi 

Ke^ hoch s0^ 45/KH-TU, ngày 10/8/2021 cüa Ban ThixOiig vi Tinh üy ve^ thông tin, tuyên 
truyén phông, chong djch Covid-19 trong tInh hInh hin nay; Kê hoach 215/KH-UBND, ngày 
23/8/2021 cUa UBND tinh v6 trin khai "VUng xanh" trong phOng, ch6ng djch Covid- 19 Va phat 
trin kinh t - xà hi trén dja bàn tinh Vinh Phüc; Kê hoch 219 /KH-UBND, ngày 23/8/2021 cCia 
UBND tinh ye triên khai thijc hin Nghj quyêt so 3 1/NQ-HDND ngay 3/8/2021 cüa HDND tinh va 
Nghi quyét so 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 cüa ChInh PH; Kê hoch so 239/KH-UBND ngày 
14/9/2021 cüa UBND tinh ye xây drng Va triên khai mô hInh thôn, xOm, lang, to dan phô 'xanh 
trong phong, chOng dlch  Covid- 19 trên dja bàn tinh Vinh Phijc. 

Barn sat Huóuig dn sO 04-HD/BTGTU, ngày 29/12/2020 cüa Ban Tuyên giáo Tinh by. 



Lê Drc no (l0/10/l911-l0/10/202I); 67 näm ngày giãi phOng Thu do (10/10/1954 
- 10/10/2021); 91 nm Ngày thãnh !p Hi Lien hip Phii nt'r Via Narn 
(20/10/1930-20/10/2021); 60 nãm Ngày m& du6ng Ho Chi Minh trCn biên 
(23/10/1961 - 23/10/2021); 104 näm Cách mng Thang M±i Nga (7/11-1917-
7/11/2021) 91 närn Ngày thành Ip Mt trn dan tc thng nht Wt Nam 
(18/11/1930 - 18/11/2021) và 18 närn Ngày hi "Di doàn két toãn dan tc" 
(18/11/2003 - 18/11/2021), 39 nArn Ngày Nhà giáo Vit Nam (20/11/1982 - 
20/11/2021), 75 närn Ngáy toân quôc khãng chin (19/12/1946-19/12/202l) 32 
närn Ngày hi Quc phông toàn dan (22/12/1989 - 22/12/2021) và 77 näm Ngày 
thành lap Quân di nhãn dan Via Nam (22/12/1944 - 22/12/202 1); 60 närn Ngày 
Dan séi Vit Nam (26/12/1901 - 26/12/2021); 25 nAm Ngày tái Ip tinh 
(01/01/1997-01/01/2022); Tét Duo'ng ljch 2021. 

* Mt so khâu hiu tuyên truyn 

(1) Nhit Ht chào müng k nim 25 nAm Ngãy tái 1p tinh Vinh Phüc 
(01/01/1997 - 01/01/2022)! 

(2) Quyêt tam thi.rc hin thAng lçi Nghj quyt Dai  hi di biu Dãng b6 tinh 
Ian thr XVII! 

(3) Toân Dãng, toán dan, toân quân quyt tam thirc hin thing lcii Nghj quyét 
Di hi dai  biêu toàn quc thn thir XIII cüa Dáng! 

(4) Day mnh toàn din, dong b6 cong cuc dôi mâi, xây dirng thành cOng và 

bão vë \rtng chc TO quOc Via Nam xã hi chii nghia! 

(5) Day manh  hoc tp và lam theo tu tung, dao  dtrc, phong each Ho Chi Minh! 

(6) Dáng Cong  san Via Nam quang vinh muon närn! 

(7) Nuâc Cong  hOa xã hi chü nghia Via Nam muon nãm! 

(8) CH tjch Ho^ Chi Minh vi dai  sang mãi trong sir nghip cüa chñng ta! 

De nghi các ca quan, doii vi chi dao,  trin khai thirc hin t& cOng tác tuyen 
truyn các ni dung trên. Báo cáo kt qua cong tác tuyên truyn trong báo cáo hang 
tháng g1ri Ban Tuyên giáo Tinh 

No'i nhn: 
- Ban Tuyên giáo Trung uong (b/c), 
- Thuong trirc Tinh u' (b/c), 
- Nhu trên, 
- Lãnh dao Ban, 
- Cäc phong thuc Ban. 
- Luu BTGTU. 

   

KIT TRU'ONG BAN 

 

    

  

  

Ngô Khánh Lan 

Barn sat Cong van so 369-C V/BTGTU, ngày 18/8/2021 ciia Ban Tuyên giáo Tinh 
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