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UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 82 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 01 năm 2021

V/v định hướng nội dung tuyên truyền
Quý I năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc);
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố.
Để công tác tuyên truyền trong Quý I năm 2021 bảo đảm đúng định hướng,
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền
một số nội dung trọng tâm sau:
1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
a) Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh trong năm
2020 và nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với tuyên truyền nội dung Nghị quyết số
01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà
nước năm 2021. Tăng cường tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống; tuyên
truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về diễn biến, nội dung, kết quả Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày
02/02/2021); tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội (bám
sát văn bản số 76-CV/BTGTU, ngày 21/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về
đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).
b) Tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất
nước đổi mới; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội trong dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu; gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021). Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,
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việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc
và không hút thuốc lá nơi công sở” và Kết luận số 51-KL/TU, ngày 15/11/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU.
c) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm (nhất là trách nhiệm của người
đứng đầu), sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác
phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; bình tĩnh ứng phó với mọi
tình huống dịch bệnh; thực hiện quyết liệt, nghiêm, đồng bộ, hiệu quả các biện
pháp chống dịch, đặc biệt là chiến lược kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài
và tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới
theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa
chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo các văn bản chỉ đạo của
Trung ương và của tỉnh: Kết luận số 77-KL/TW, ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị
về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển
nền kinh tế đất nước; Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 162-CV/TU ngày
18/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác
phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 9858/UBND-VX1 ngày 29/12/2021 của
UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ.
d) Tuyên truyền thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương
Đảng, Chính phủ, UBND tỉnh về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong
dịp Tết Nguyên đán, như: Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 9/12/2012 của Ban Bí thư
về tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 44-CT/TTg, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 1711/CĐ-TTg,
ngày 7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021; Văn bản số 9676/UBND/TH1, ngày 23/12/2020
của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán
Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân hiểu đúng và thực hiện
nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về
quản lý, sử dụng pháo: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành
vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa (pháo hoa không có thuốc nổ, không gây
ra tiếng nổ) vào dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm
và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tuyên truyền kiên quyết không để tái diễn
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việc sản xuất, hạn chế tới mức thấp nhất việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và
sử dụng pháo trái phép.
đ) Tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, kết quả
Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của Đảng; kết quả thực hiện
Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết số 18NQ/TW, Nghị quyết số 19 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương.
e) Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020
của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Văn bản số 9663/UBND-TH1, ngày
23/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW và Chỉ
thị số 01-CT/TU; các hoạt động chuẩn bị tiến hành Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.
f) Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng Chương trình Xây dựng nông thôn mới,
nhất là việc xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông
thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý điều hành nhằm
bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết
Nguyên đán; các hoạt động kích cầu tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm gắn với Cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chú trọng tuyên truyền
về công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; bảo
đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá lương thực, thực phẩm.
Công tác bảo đảm nhu cầu giao thông đi lại và trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết
Nguyên đán. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đảm bảo vệ sinh
ATTP, ANCT, TTATXH, ATGT; phòng, chống các dịch bệnh; phòng, chống
cháy nổ; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm...
g) Tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm lớn trong quý I: 48 năm
Ngày ký Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
(27/01/1973-27/01/2021); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách
mạng Việt Nam (28/01/1941- 28/01/2021); 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020); 66 năm ngày thầy thuốc Việt Nam
(27/2/1955-27/2/2021); Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; 110 năm ngày sinh đồng chí
Lê Thanh Nghị (06/3/1911 -06/3/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và
cách mạng Việt Nam; 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931-26/3/2021); ... Tập trung tuyên truyền tôn vinh những giá trị văn hóa
truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong dịp đầu
xuân năm mới. Tuyên truyền công tác kiểm tra, chấn chỉnh những hành vi tiêu
cực, phản văn hoá, hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc trá hình…
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h) Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân; chủ động
đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu phá
hoại của các thế lực phả động, cơ hội chính trị.
i) Làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trên hệ thống đài truyền thanh
huyện và cơ sở, bản tin, trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; thông qua hoạt
động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tuyên truyền bề nổi
bằng các khẩu hiệu, pano, áp phích...; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao. Vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp tổ chức Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; kỷ niệm 91
năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
* Một số khẩu hiệu tuyên truyền:
- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu
2021!
- Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930 - 3/2/2021)!
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021!
- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam muôn năm!
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!
- 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!
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện văn bản
chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông về định hướng
các nội dung tuyên truyền trong Quý I/ 2021 đối với Phòng Văn hóa và Thông tin,
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, phường, thị
trấn. Đặc biệt, thời gian này tập trung chỉ đạo các cơ quan truyền thông của địa
phương thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về các hoạt động mừng Đảng,
mừng xuân, không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân; công tác bảo đảm hàng
hóa, trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; chủ động đấu tranh phản
bác các luận điệu sai trái, thù địch của các đối tượng.
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- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các
nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đào Văn Minh

