
THÀNH ỦY PHAN THIẾT                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN TUYÊN GIÁO  
                   *                                             Phan Thiết, ngày 30 tháng 9 năm 2022
       Số 159 - CV/BTGTU
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 10/2022

                              Kính gửi: - Các đồng chí báo cáo viên thành phố,
- Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng,
- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội TP,         
- Phòng Văn hoá thông tin thành phố,
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP,
- Đài Truyền thanh Phan Thiết.

   

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị, các cơ quan thông
tin của thành phố trong tháng 10/2022 tập trung tuyên truyền, định hướng các nội
dung trọng tâm sau: 

1.  Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, địa phương; kết quả tiếp xúc, giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, kiến
nghị của đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận và đại biểu HĐND các cấp; nhiệm vụ
chính trị của các địa phương, đơn vị.

Kết quả triển khai 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XIII)(1);  05 Nghị quyết  chuyên  đề của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh (khóa XIV) nhiệm kỳ 2020-2025 (2);  Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý
nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với tình hình triển khai thực hiện việc “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ  thống chính trị  năm 2022;  công  tác đấu  tranh phòng,  chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tac bao vệ ngươi phat hiện, tố giac,
đâu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh tháng 9 và 9 tháng năm 2022; kết quả các phong trào thi đua,  biểu
dương, cổ vũ các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thực
hiện tốt các cuộc vận động, phong trào: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”,... ; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh
tháng 10/2022, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối

(1) Nghị quyết số 18, 19, 20, 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TW Khóa XIII.

(2)  Nghị quyết  số 06-NQ/TU ngày 24/10/2021; Nghị quyết  số 08-NQ/TU ngày 28/12/2021; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày
31/12/2021; Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV).
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năm 2022; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm
2023; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”; tăng
cường thông tin tuyên truyền hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid
-19 trong tình hình mới:  Thông điệp 2K (khẩu trang,  khử khuẩn) + Vaccine +
Thuốc + Điều trị + Ý thức người dân. 

3. Tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước,
của tỉnh trong tháng 10/2022: kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10); 120
năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022), 120 năm Ngày sinh đồng
chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022).

Đối với kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng
(14/10/1930 - 14/10/2022); 92 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng
(15/10/1930  -  15/10/2022);  92  năm  ngày  Truyền  thống  Văn  phòng  cấp  ủy
(18/10/1930 - 18/10/2022);  74 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng
(16/10/1948  -  16/10/2022) 92  năm  Ngày  thành  lập  Hội  Nông  dân  Việt  Nam
(14/10/1930 - 14/10/2022); 66 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt
Nam (15/10/1956 - 15/10/2022); 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022);... thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày
22/7/2010 của Bộ Chính trị và Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của
Chính phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của
các bộ, ngành, địa phương…

 Tiếp tục tuyên truyền về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số
48-CT/TU, ngày 17/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về việc lãnh đạo triển
khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW; tình hình
và kết quả triển khai thực chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật
của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,
hòa giải ở cơ sở; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm
thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng; tuyên truyền về tình hình và
kết quả Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội công
đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028;... 

4. Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân
(1902 - 2022) 

Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn
Ngân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo
sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh
đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự
nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.
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Qua đó, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý
chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo
tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bồi đắp
niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khẳng định công cuộc đổi mới đất
nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo; đấu tranh phản bác
những thông tin quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về  công tác thông tin đối ngoại; chú trọng thông tin, tuyên
truyền về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
theo nội dung Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng (khóa XIII); đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; đảm bảo an ninh - quốc
phòng, phát triển kinh tế biển; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường;
chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, công
tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; hợp tác quốc tế về những lĩnh
vực liên quan,  kiên quyết, kiên trì và kịp thời đấu tranh bằng các biện pháp phù
hợp đối với các hoạt động vi phạm để bảo vệ vững chắc chủ quyền và các quyền
lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông; công tác quản lý biên giới trên đất liền
tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, xây dựng
tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị,  hợp tác, cùng phát  triển. Đẩy mạnh tuyên
truyền  kỷ  niệm 40  năm công  ước  Liên  hợp  quốc  về  Luật  Biển  (10/12/1982-
10/12/2022) và 20 năm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (04/11/2002-
04/11/2022); chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin xuyên tạc, lợi dụng
vấn đề Biển Đông, cuộc xung đột Nga - Ukraina để kích động, chống phá đường
lối đối ngoại của Đảng, chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước.

6. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc!

- Gia đình và xã hội hãy quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng để người cao tuổi có
cuộc sống vui tươi, hạnh phúc!

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)!

- Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và
Nhân dân ta! 

- Đồng chí Lê Hồng Phong - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời! 

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 – 2022)!

- Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cán bộ tài năng của Đảng và cách mạng Việt
Nam!
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- Đồng chí Võ Văn Ngân - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời! 

- Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930
- 14/10/2022) !

- Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và là Ngày
Dân vận của cả nước (15/10/1930 - 15/10/2022)!

-  Kỷ  niệm 92  năm ngày  truyền  thống  Văn  phòng  Cấp  ủy  (18/10/1930  -
18/10/2022)!

- Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 -
16/10/2022)!

- Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -
14/10/2022)!

-  Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
(15/10/1956 - 15/10/2022)!

- Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -
20/10/2022)!

- Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và
khu vực công cộng!

- Chung sức xây dựng một thành phố Xanh - Sạch - Đẹp!  

- Đảng bộ và nhân dân Phan Thiết quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Ngoài những nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy,
các địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, địa phương, đơn vị,
đoàn thể mình để bổ sung và triển khai công tác tuyên truyền cho phù hợp.

Nơi nhận:                           
- Như trên,
- Thường trực Thành uỷ,
- Lưu BTG. T - 44.

  K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN

Hồ Thanh Tuấn
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