
THÀNH ỦY PHAN THIẾT                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN TUYÊN GIÁO  
                   *                                           Phan Thiết, ngày 31 tháng 10 năm 2022
       Số 167 - CV/BTGTU
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11/2022

                              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 11/2022 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;  nội dung, kết quả  Kỳ họp thứ tư, Quốc hội
(khóa XV), nhiệm kỳ 2021-2026; việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các
Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, (Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 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, phản ánh kết quả phát triển kinh tế-xã hội tháng 10, nhiệm
vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tháng 11 năm 2022, phong trào thi đua
nhằm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 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; tăng cường thông tin tuyên truyền, hướng dẫn
của Bộ Y tế về  phòng, chống  dịch Covid-19 trong tình hình mới; Chương trình

(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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“Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”. Chú ý biểu dương, cổ
vũ, nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh hiệu
quả, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội; phản ánh các hành
vi phản cảm, thiếu văn hóa, văn minh trong ứng xử, sinh hoạt cộng đồng, các hành
vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường sống… nhằm tạo dư luận xã hội để phê phán,
đấu tranh, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

3.  Tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn trong tháng
11/2022: 

Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022);
92 năm Ngày thành lập Mặt  trận Dân tộc thống nhất  Việt  Nam  (18/11/1930 -
18/11/2022)  và Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 (gắn với tuyên
truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí ‘‘Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân
tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nhà báo Việt
Nam tổ chức); 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); 76 năm
Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  (23/11/1946-23/11/2022);  202 năm
Ngày sinh của Phriđrich Ăngghen (Friedrich Engels) (28/11/1820-28/11/2022); 50
năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022)… 

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;  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; Kết quả,
nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VII,
nhiệm kỳ 2022-2027; Các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí  Minh,  nhiệm kỳ 2022-2027; công tác
phòng, chống các hành vị lôi kéo, lừa gạt, xuất cảnh ra nước ngoài lao động bất
hợp pháp và tội phạm mua bán người ... 

4. Tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về  công tác thông tin đối ngoại, 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); Việt Nam được tín
nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-
2025, những đóng góp quan trọng và có trách nhiệm của Việt Nam thúc đẩy quyền
con người trên thế giới; 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,
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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; 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).

5. Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
năm 2022; Thông tin, tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ
đề ‘‘Bình Thuận-Hội tụ xanh” (Kế hoạch 3437/KH-UBND ngày 13/10/2022 của
UBND tỉnh.

6. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2022)!

- Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt  Nam
(18/11/1930-18/11/2022) và Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022!

- Hưởng ứng tham gia Giải báo chí ‘‘Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”
lần thứ XV, năm 2021-2022!

- Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

-  Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  (23/11/1946-
23/11/2022)!

-  Kỷ  niệm 202  năm  Ngày  sinh  của  Phriđrich  Ăngghen  (Friedrich  Engels)
(28/11/1820-28/11/2022)!

- Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-
12/2022)!

- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)!

- Đồng chí Võ Văn Kiệt-nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân
dân ta!

- Đồng chí Võ Văn Kiệt-người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

- 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! 
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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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