
TINH U TRA vm BANG CONG SAN YIT NAM  
BAN TUYEN GIAO 

* Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 nám 2021 
5 -HD/BTGTU 

HI1NG DAN 
., . . Tuyen truyen Ket qua H9i ngh Ian thu ttr 

Ban Chap hành Trung ung Bang khóa XIII 

Thirc hin HuOng dn s 29-HD/BTGTW, ngày 19/11/202 1 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung iscmg "tuyên truyn Ket qua Hç$i nghj lan th& tu' Ban Chap hành Trung 
wong Dáng khóa XIII", Ban Tuyên giáo Tinh üy hu&ng dan cong tác tuyên truyên 
trên dia bàn tinh cu th thu sau: 

I- MI)C BICH, YEU CAU 

1. Tuyên truyên sâu rng, giüp can bi, dáng viên và tng lOp nhân dan trong 
tinh nâng cao thin  thüc các quan dim, chü trucmg, miic tiêu, thim vii, giái pháp 
v phát trin kinh tê - xã hi näm 2021, dv kiên ké hoach nàm 2022; kt qua cong 
tác phông, chng djch Covid-19 thii gian qua, miic tiêu, thim vii, giái pháp trong 
th&i gian tâi; tip tVc  dty  math  xây dirng, chith d6n Bang và h thng chInh trj; sfra 
di, b sung quy djth v nhüng diu dãng viên không duçic lam. 

2. Thông qua các hoat  dng tuyên truyn, khng djITh du?mg 1i Iãnh dao  dung 
dn cüa Bang, chInh sách, pháp 1ut hiu qua cüa Nhà nuOc, cong tác länh dao,  chi 
dao cüa Tinh üy, sir quãn 1, diu hành cüa Uy ban nhân dan tinh; bi dp nim tin 
cho toàn Bang, toàn dan, toãn quân; c vU h thing chInh trj, các tng lOp nhán dan 
và cong  dng doanh nghip phát huy ni 1ic, tn dung thai Ca, n 1irc vuçlt qua khó 
khän, thách thüc, d.y math  các phong trào thi dua yêu rnróc, quyt tam thirc hin 
th.ng lçii Nghj quyt Dai hOi XIII cüa Bang, các nghj quyt, kt 1un, quy djnh cüa 
Hi nghj Trung i.rcing 4 khóa XIII; thüc d.y cOng tác phông, chng djch bnh có hiu 
qua, phát trin kith t - xã hi, bào dam an sinE xã hi và diii sng cüa Nhân dan, 
giü vüng n djnh chInh trj và xây d1rng, chinE dE,n Bang, h thng chInh trj ngày 
càng trong sach,  vUng  math. 

3. Cong tác tuyên truyn cn trin khai tIch circ, bám sat su lath dao, chi dao 
cüa Bang và Nhà nuOc, trin khai tIch circ v&i các hInh thüc linE hoat, sang tao,  thit 
thrc, hiu qua; g.n vi tuyén truyn vic trin khai thrc hin Nghi quyt Di hi dai 
biu toàn quc ln thu xiii cüa Dâng, các van bàn lath dao,  chi  dao  cüa Bang, Nhà 
nuOc v xây dirng, chinE dn Bang, phát trin kinh t - xã hi va phong, ch6ng dich 
Covid- 19. 



II- NQI DUNG TUYEN TRUYEN 

1. V tInh hlnh kinh t - xã hi, ngán sách nhà nrc nãm 2021 Va phLwng 
hir&ng nhim vi nãm 2022; k hoch tài chInh - ngân sách nhà nu'&c 3 nám 
2022 - 2024; lüi thô'i dim thirc hin cãi each chInh sách tin hro'ng; phông chng 
dich Covid-19 

1.1. Tmnh hlnh kinh t- xâ hi, ngán sách nhà nithc nám 2021 vàphu'ong hwáng 
nhiém vy nàm 2022 

- Phân tIch b& cãnh th%rc hin k hoach phát trin kinh t - xA hOi:  Näm 2021 
là näm du thirc hin Nghj quyt Dai  hi  dai  biu toàn quêc lAn thir XIII cüa Dáng, 
nàm dAu thrc hin Chin Iuçic phát trin kinh t - xâ hi 10 nàm 2021 - 2030 và cac 
k hoach  5 nàm 2021 - 2025 trong bi cânh nhiu khó khàn, thách thic hcm nAm 
2020. Kinh t th giâi suy giãm do djch Covid-19 din bin phüc tap.  Trong ni.râc, 
san xuAt kinh doanh, tang tnthng bj ânh hi.râng nghiêm trQng, do chñng ta phâi áp 
diing nhiu bin pháp phông djch chi.ra t1mg có trong tin l vi mic tiêu bâo v süc 
khôe nhân dan. 

- Khng djnh trong béi cánh có nhiu khó khãn, thách thüc, nhi sr vào cuc 
quyt 1it cüa câ h thng chInh trj, sir üng h, chia sé, tin tiiOng cüa các tAng lap 

nhân dan và cong  dng doanh nghip, chüng ta vn hoàn thành nhiu mvc  tiêu, chi 
tiêu, nhim vii ra. Kinh t vi mô n djnh, lam  phát dugc kim soát, các can di 
lón cüa nn kinh t co bàn &rqc gitr vrng, thu ngân sách nba nu&c uâc vu't dir toán, 
ca bàn bâo dam ngun hrc cho cong tác phóng, chng djch bnh và cac nhim vii 
cAp bach khác. ChInh sách tài khóa duçic th%rc hin chü dng, linh hoat,  kjp thi, 
tháo gi khó khan cho doanh nghip và nguci dan. Chuyn di linh hoat  k hoach 
h9c tap, giãng day, t chüc tM các kS'  thi, khai giáng näm h9c mâi, bão dam giáo 
dc ph thông, dào tao  nhân lrc g.n vâi tang cu&ng tim lrc khoa h9c - cOng ngh 

thIch 1mg linh hoat an toàn vai djch bnh. Các hoat  dng van hóa, xâ hi di.rgc to 
chüc duói thiu hInh thlrc phü hqp v&i tInh hInh djch beth, nhAt là thng cumg 1mg 

diving cOng ngh, trirc tuyn, lan tOa giá trj tt dçp v van hóa, tinh than trong Nhân 

dan. 

- Trong bi cánh djch bnh, thirc hin giãn cách xã hOi,  các  hoat  dng di mói 

sang tao,  chuyn di s& 1mg diing khoa h9c - cOng ngh duqc thác dAy math  me. 
Quêc phông, an ninh, chü quy&n, biên giói quEc gia ckrçic gi& vng; trt tir, an toàn 

xA hi duçic bào dam. Cong tác di ngoai  dugc trin khai dng b, toàn din, 1mb 
hot, hiu qua, phü hcip vai bi cãnh thrc tin, thAt là ngoi giao vc-xin. Kjp thai 

xlr 1 tin giá, sai sr that  v tInh hInh Covid-19 khOng d gay hoang mang, kIch dng 
chia rë, ãnh hu&ng dn nim tin cüa Nhân dan và Cong tác phông, chng djch bênh... 

- Kh.ng djnh sr diu hãnh quyt 1it cüa ChIth phü, cüa Tinh üy, Uy ban dan 

nhân tinh trong bi cành dAt nuâc, tinh uAt hin nhüng vAn d thách thlrc mOi, dã 
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trng buóc vuqt qua khó khãn, duy trI, phiic hi và phát trin kinh t chàm sóc, bâo 
v sue khOe và di sng Nhân dan; sir dng tam hip 1irc cüa các tAng lap nhân dan, 
cong dng doanh nghip và dng bào ta & nuóc ngoài trong cuc chin chng djch 
Covid- 19; d cao truyn thng doàn kt, yêu nu&e, "Thuviig ngzthi nhit the' thu'ong 
than ", "La lành dIm lá rách, lá rách It dIm lá rách nhie'u" cüa dan toe ta. 

- Phân tIch nhing tn ti, hn ch& khó khàn, bAt c.p; nhung dim nghen, 
nguyen than va phucmg hi.r&ng khAc phiic; nh&ng bài hçc kinh nghim tht ra trong 
qua trInh lânh do, diu hành, t chüc th1rc hin n djnh, phát trin kinh t - xã hi 
và nhim vii, giâi pháp chU yu cAn tp trung trong nhUng thang cui näm 2021. 

- Lam rô bi cânh, quan dim, mic tiêu, các chi tiêu chü yu trong K hoch 
phát trin kinh t - xã hi 11am 2022 cüa dAt ni.râc, cüa tinh. Kh.ng djnh nàm 2022 
là näm có nghia quan trçng trong vic phc hM và thüc dAy phát trin kinh t, tao 
nn tang cho vic thirc hin các mvc  tiêu cüa K hoch phát trin kinh t - xâ hi 5 
nàm 2021 - 2025; trong do cAn luu , tang ci.r&ng lãnh do, chi dao,  diu hành th%rc 
hin các giài pháp phát trin kinh t - xã hi; tháo gi khó khãn, xi:r l các vAn d tn 
dçng, các nut th.t và dim nghen cho dAu tu, phát trin san XUAt, kinh doanh; Co cAu 
li mit s ngành, linh virc quan trQng và doanh nghip dang bj tác dng trrc tip b&i 
Covid-19 nhu: Thixong mai,  djch vi, hang không, du ljch,... d thIch l'rng v&i trng 
thai bInh thi.r&ng m&i; giái pháp báo v doanh nghip trong các 1mb virc chü do cüa 
nên kinh té, qua trInh tái cau true chuôi san xuât và cung üng toàn câu; day m?nh 
giâi ngân vn dAu tu cong. nhAt là các dir an iOn, trong dim qu6c gia; nghién cru 
xây d1rng kjch bàn tang truOng mâi cho thOi kS'  h,u Covid-19... 

- Các chi tiêu và nhim vii, giâi pháp chü yu trong dir toán Ngân sách Nhà 
rnrOc nãm 2022, K hoch tài chInh - ngãn sách Nba nuOc 3 nãm 2022 - 2024 nh&m 
bào dam huy dng, phân b& sir dung hiu qua tng th các ngun lirc và vic Trung 
uong dng lüi th&i dim thirc hin cái cách chInh sách tin krong theo Nghj quyt 
s 27-NQ/TW, ngày 2 1/5/2018 cüa Hi nghj Trung uong 7 (khóa XII) v cài each 
chInh sách tin hrcing di v&i can b, cOng chüc, viên chüc, 1c lucing vu trang va 
nguO'i lao dng trong doanh nghip d uu tiên ngun lirc cho cong tác phOng, chng 
djch bnh. 

1.2. Ké't qua cong tác phdng, che'ng djch Govid-19 thai gian qua, quan die'm, 
chz tru'o'ng, nhim vu, giáipháp trong thai gian tó'i 

- Phân tIch tInh hInh djch bnh trên th giOi, Vit Nam và t.i tinh, müc d nguy 
him và lay lan cña các bin chüng dã gay tác dng tiêu crc dn nn kinh t va d&i 
sng nhân dan; khng djnh sr vào cuOc cüa Ca h thng chInh trj, sr n l%rc cüa iirc 
hrqng tuyên dâu chng djch và tinh thAn doàn kt, dng tInh, üng h cUa cac tAng 
l nhân dan, doanh nghip dã ti'rng buOc kim soát djch bnh, di.ra cuôc sang tr& lai 
trng thai bInh thuOng mâi. Kt qua cong tác phOng, chng djch dâ th hiên rö tInh 
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uu vit cüa h thng chInh trj nithc ta dithi sir lãnh dao  cüa Dâng, th hin tinh thn 
dai doàn kt toàn dan tc, tinh than ti.ro'ng than, t11ong ái cüa Nhân dan ta. 

- Khng dinh các quan dim cüa Dàng ta là: (1) Tip tVc  dt sue khöe, tInh 
mng ngithi dan len trên hét, truóc ht; phát huy vai trô ngu&i dan là trung tam, là 
chü the trong phông, chông djch. (2) Thng nht trong toàn quc vic thrc hin thIch 
áng an toàn linh boat,  kim soát hiu qua djch Covid- 19 vâi l trInh tfrng buàc, cht 
chë, phü hcip, khã thi; vira phông, chng djch hiu qua vüa khôi phic và phát trin 
kinh tê - xã hii; bão dam an dan, an sinh, trt tir, an toàn xã hi. (3) Phông djch là 
chin luçic, thtrèng xuyên, lâu dâi; tiêm chüng, xét nghim, each ly, diu tn là diu 
kin tiên quyt; tip tVc  thirc hin yêu cu 5K, d cao thirc ngithi dan. 

- Cânh báo và nâng cao hiu bit cüa các tang lcrp nhân dan v nguy Ca büng 
phát và din bin phüc tp cüa tInh hInh djch bnh. Tip tic phát huy trách thim 
cüa câ h thng chInh trj, si'rc manh dai doàn kt toàn dan tc trong phông, ché,ng 
djch và khôi phc, phát trin kinh t - xâ hi. Phát buy trách nhim cüa cp üy, chInh 
quyn các c.p, nht là Ca s; d cao trách thim ng1si di'rng du, phát huy tInh tier 
chü, 1mb hoat,  sang  tao,  tr chju trách thim cüa các Ca quan, dan vj, dja phi.iang 
trong phông, chng djch. 

- Lam rö các nhim vi, giâi pháp cn lãnh dao,  chi do trong thai gian tâi; nhn 
manh miic tiêu phông, chng djch Covid- 19 nhm thIch üng an toàn, 1mb boat,  kim 
soát hiu qua djch Covid-19, trng buóc dua cã nuuc chuyn sang trang  thai bInh 
thuông mcii; bão v ti da sue khóe, tInh mng cüa ngithi dan; khôi phiic và phát 
trin kinh t - xA hi; bào dam an ninh, trt tir, an toàn xâ hi. 

- Tip tVc  ton vinh ctng bào, dng chI, chin sT, các 1irc luqng nai tuyn du 
chérng djch, nht là ngành Y t, các lc hxqng v1i trang và can b ca sâ dung cam hy 
sinh quên mInh vi sinh mnh, süc khôe và cuOc sing yen bInh cüa Nhân dan. 

- Tuyên truyn các van bàn lath, chi dao  cUa Trung uong, cüa tinh; cp nht 
thithng xuyên v các boat  dng phông, chng djch Covid- 19 tai  dja phuang, Ca nuóc; 
các hoat dng ngoai giao, hqp tác quc t trong phông, chng djch nh&m nâng cao 
vj th cüa Vit Nam trén truông quc té; các hoat dng kim tra, xü l' các truàng 
hgp vi phm dua tin sai sir that, xuyên tac,  chng phá cong tác phông, chng djch 
bnh. 

2. Kt 1un s 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa Hi ngh 1n thfr tin Ban 

Chap hành Trung trong Bang khóa XIII v dy mnh xây d1ng, chinh d6n 

Bang và h th6ng chInh trj; kiên quyt ngãn chin, dy lüi, xfr 1 nghiêm can b, 
dãng viên suy thoái v tin tiröPng chInh trj, do dfrc, 1i sng, biu hin "icr diên 

biEn ", "ly chuyn hóa" 

- Kh&ng djnh du&i sr lath dao,  chi  dao  tp trung, quyt 1it, thtthng xuyên, lien 

tite, Co trQng tam, tr9ng diem eüa các cap üy,tô chuc dàng, Nghi quyêt Trung uang 
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4 khóa XII v xây dung Dáng (Nghj quyt Trung hong 4 khóa XII) dâ &rçic triên 
khai thrc hin nghiem tác, toàn din, dông b, thông nhât, thrc sii di vào cuc song, 
dat nhiu kt qua quan tr9ng, có buâc dt phá, tao  chuyn bin tIch crc trong cOng 
tác xay drng, chinh dn Dâng, nâng cao nàng Irc lânh dao,  sue chin d.u, sr doàn 
kt thng that trong Dâng, cüng c nim tin cüa can b, dãng viên và Nhân dan di 
vói Dâng, Nba nuàc và ch d. 

- Phân tIch nhtng han ch& khuyt dim; nguyen nhân chü yu cUa han ch& 
khuy& dim sau 5 nàm thrc hin Nghj quyt Trung uong 4 khóa XII. Trong d, chi 
rô nhUng nguy Ca Dàng chi ra vn tn tai,  có m,t cOn gay g.t hcm; tham nhüng, tiêu 
cue, suy thoái, "t.r dién biên ", "tr chuyên hóa" trong ni b, sr chông phá cüa các 
th hrc thu djch cOn din bin phirc tap; nhOng yêu c.0 cüa vic d.y manh  toàn din 
cong tác xây drng, chinh dn Dâng. 

- Khng djnh nhüng bài h9c kinh nghim sâu sc rut ra tü thirc tin thirc hin 
Nghj quyt Trung uang 4 khóa XII: (1) Vai trO lath dao,  chi  dao  thuOng xuyen, 
quyt lit, kien quyt, kiên trI cüa Ban Chip hành Trung ucmg Dâng, B ChInh trj, 
Ban BI thu, cac cp üy, t chüc dâng, nh.t là dng chI Tng BI thu và ngui dirng 
d.0 các c.p; sir doàn kt th6ng nht trong toàn Dàng cO nghTa quyt djnh d thrc 
hin th.ng lqi Nghj quyt. (2) Chü truong dung dn cüa Nghj quyt së tao  duqc sr 
thng nh.t v nhn thüc, hành dQng trong toàn dâng, h thng chInh trj và nhan dan; 
dng thii, dy manh  ting kt thirc tin, nghiên cüu 12 luan,  cung cp kjp thvi Co si 
khoa hQc cho vic hoach  djnh dir&ng li, chü trirclng cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà 
nthc. (3) Phái thm nhun sâu sc quan dim cong tác can b là thim vii "then 
chat" cüa cong tác xây drng Dãng, là nhân th quyt djnh sir thành bai  cüa cách 
mang, tp trung xây dirng di ngtI can b các cap, nht là can b ctp chin luçic, 
ngui dung dAu có dU ph.m ch.t, nàng lirc và uy tin, ngang tm nhim vi. (4) Xác 
djnh dáng tr9ng tam, trQng dim sê tao  dt phá trong thirc hin Nghj quyt; kt hqp 
hài hOa giUa "xáy" và "chô'ng ", kiên quyt xcr l nghiem các tru0ng hçip suy thoái 
d tao  sir chuyn bin rô net trong thirc hin Nghj quyt. (5) Phâi thrc s1r phát huy 
dan chü, dra vào than dan d xây drng, chinh dn Dâng. 

- Quán trit mic tiêu, nhim vi và giái pháp chü yu trong th&i gian tài, trong 
dO than manh  2 nhóm nhim vi, giâi pháp: Tp trung xây drng di ngii can b các 

'. , x ,. . cap, that la cap chien luqc va nguai dung dau gan voi doi mai, sap xep to chuc bç 
may cOa h th6ng chInh trj tith gcn, hoat  dng hiu lirc, hiu qua; tang cu0ng cong 
tác kim tra, giám sat, kS' lust clang, kiên quyt, kiên trI dAu trath phOng, ch6ng tham 
nhting, tiéu circ, xCr l nghiêm can b, clang vién vi pham. 

- Phân tich nhQng ni dung mi cüa Kt lutn s 21-KL/TW: Pham vi duqc ma 
rng, không chi trong xây drng, chinh dn Dãng ma cã trong xây dimg h th6ng 
chInh tn; không chi ngán chn, d.y lüi ma phâi chü dng tin công, du tranh, kiên 
quy& xir l nghiêm t chüc, cá than có biu hin suy thoái, "ty din bie'n ", "ty 
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chuyn hóa ", nhung hãnh vi tham nhng, tiéu cijc... Lam rO nhan din nhüng biu hin 
cüa sir suy thoái v tu ttxmg chInh tn và dao  dirc, 1i sng, "tr din bièn ", "tr chuyn 
hóa ", tiêu crc trong tInh hinh mó'i, trong do nh.n m?nh,  nguy him nh.t là sir phai that 
l tuO'ng cách mng, không kiên djnh con dumg di len chü nghia xä hôi, ma h, dao 
dng, thiu nim tin; nói trái, lam trái quan dim, dithng 1i cüa Dãng. 

- Chii trQng xây drng Bang v dao  due; tang cu&ng giáo diic dao  due each 
mang, gi gin phm chit, uy tin, danh dir, lam cho mi can b, dàng vien, nht là 
ngu?ñ dirng Mu, can b lath dao,  quân l nhan thue sâu sc han trách nhim cüa 
mInh truóc Dâng, trixOc Nhân dan; luôn vftng yang trithc kho khàn, tháeh thi'rc, 
không bj cam d bâi quyn lrc, vat  cht; gi gin 16i sng trong sang, lành math,  dt 
igi Ich chung, lçii Ich quc gia, dan tc len trén lgi Ich cá nhân. 

- cao trách thim nêu guang cüa can b lanh dao,  quãn l, ngui dung Mu 
và can b, dãng viên; can b churc vi càng cao thI càng phãi girang mu; ngän ngl'ra, 
cânh báo, phê phán nMng vic lam sai trái. Du tranh math  me chng chü nghTa cá 
nhân, thói Ich k, vii lçii, "lçri ich nhóm ". Hoàn thin, thirc hin co ch kim soát 
vic thirc thi quyn Iirc cüa ngui Co chirc, có quyn; xü l nhing hành vi vi phm 
k luat Dãng, pháp luat  cüa Nhà nu6c; chng tham nhüng, tiêu circ. 

- Nhân rng din hInh hçc tap  và lam theo tu tu&ng, dao  due, phong each 
H ChI Minh gn vói thrc hin Nghj quyt Trung i.rong 4 khóa XII và Kt luan  s 
21-KL/TW; chá tr9ng vic nêu gl.rang và lam theo Bác thông qua nhUng hành dng 
c11 th& thit thirc, phü hçcp churc trách, thim v'i duqc giao, gop phn tao  sir lan tOa 
math me trong xâ hi. 

3. Quy djnh s 37-QB/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chp hành Trung 
u'o'ng ye nhu'ng dieu dang vien khong thrçrc lam 

- Phân tIch vic b sung, sCra di, hoàn thin và ban hành quy djnh mui v 
nhUng diu dàng viên không duqc lam; lam rO vic k thira nhüng ni dung cOn phà 
hçip trong Quy djnh s 47-QD/TW, ngày 01/11/2011 cüa Ban Chp hânh Trung i.rang 
khOa XI v nhfing diu dáng viên không duçic lam; nhng ni dung mói, ni dung 
sua di, b sung trong Quy dlnh  s 37-QD/TW là nhüng v.n d ct lOi quan trQng 
ye rèn luyn tu tu&ng chInh trj, phâm chat dao  due, lôi song cüa can b, dâng viên 
thea tinh th.n Nghj quyt Dai  hi XII, XIII cüa Bang, Hin pháp näm 2013, Nghj 
quyêt Trung uong 4 khóa XI, XII và Kt luan  s 21-KL/TW. 

- Khng djnh Quy djnh s 37-QD/TW là can cfr, ca s& quan tr9ng d xem xét, 
xü l' các vi pham cüa can b, dâng viên, dáp urng duge yêu cu cüa cong tác xây 
dimg, chith dn Bang trong tIth hInh mâi. 

- Thu&ng xuyên thông tin, tuyén truyn v qua trIth thirc hin Quy djnh s 
37-QD/TW tai  các Co quan, don vj, dja phuang. 
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4. Phân ánh tInh hInh trin khai thirc hin các nghj quyt, kt lu.n, quy djnh 
cüa Hi nghj Trung ung 4 khóa XIII, chñ trçng tuyên truyn chrnmg trInh hành 
dng, k hoch thirc hin, sir lânh dao,  chi dto cüa Dâng, Quc hi, diu hành cüa 
ChInh phü, cña Tinhüy, Uy ban nhãn dan tinh, sir vào cuc cüa các cp, cac ngãnh, sr 
n 1irc cüa các tng l&p than dan trong vic thirc hin các miic tiêu, nhim viii cia d ra; 
lam rô vai trô, trách thim cüa cp üy clang, chmnh quyn, ngii&i clung dAu trong lãnh 
dao, chi do trin khai thi.rc hin. 

5. Thông tin, tuyên truyn v qua trInh th ch hóa ni dung Nghj quyt Dai 
hOi XIII cüa Dâng, các nghj quyt cüa Trung umg và các kt 1un cüa Hi nghj 
Trung ircing 4 khóa XIII, Nghj quyt cüa Qu6c hOi,  nh.t là nhCtng vn d v kim 
soát quyên lirc, chong chy chüc, chay quyên; xây drng dOi  ngü can b cac cap; 
phông, chng tham nhüng, tiêu crc; cái cách hành chInh; th1rc hành tit kim, chng 
lang phi; phát trin, üng dung khoa hçc - cong ngh, di mdi, sang to trong san 
xut, kinh doanh, phát trin ngun than 1%rc; phát hin, lra chQn, trQng d%Ing nhân 
tài; phông, chng và khc phvc hu qua cüa djch Covid-19, phic hi và phát trin 
kinh t - xã hôi. 

6. Biu duang sir n hrc, sang to cüa các cap, các ngành, co quan, t chüc, 
doanh nghip và cá nhan trong thirc hin các giâi pháp v phông, chng djch 
Covid-19, phic hi phát trin kinh t - xâ hi vói chin luçic "ThIch &ng an toàn, 
linh hogt, k1èm soát hiu qua djch Covid-19 "; dy m?th  xây dirng, chinh dn Dâng 
và h thng chinh tn; kiên quyt ngn chn, dy lüi, xü 1 nghiem can b, clang viên 
suy thoái v tu tuàng chInh trj, do dire, li sng, biu hin "ty diên biê'n ", "ty 
chuyen hóa" theo tinh thn các kt 1un Hi nghj Trung uong 4 khóa XIII, các Nghj 
quyt cüa Quc hii khóa XV, các van bàn chi do, diu hành cüa Chinh phü, to khI 
th thi dua h9c tip, lao dng, san xut trong toàn Dãng, toàn dan, toàn quân. 

7. Thông tin v cong tác du tranh phông, chng tham nhüng, lang phI, tiêu 
cvc; cong tác chi dao,  phát hin và xfr l tham nhcing trên linh virc kinh t - xâ hi, 
d.0 tranh vi các loai  ti phm; len an mnh me nhüng biu hin suy thoái v tu 
tithng chInh trj, d.o dire, li sng, "ty din bié'n ", "ty chuyé'n hóa" trong nôi bO... 
gay hu qua xâu, can tr& sir phát triên kinh tê - xã hi cüa dat nuóc, cüa tinh, lam 
giâm nim tin cüa Nhân dan vci Dâng, Nba nithc ta. 

8. Thông tin di ngoai v thong thành tVu  di miii cüa dt nuâc, ljch sir, truyên 
thng van hóa cüa các dan tc; quãng bá hInh ánh Vit Nam hOa bInh, hçip tác a 
phát trin; cUng c quan h di ngoi cüa Vit Nam vói các d6i tác; nâng cao vj th, 
uy tin cüa Vit Nam trên tru&ng quc t; khoi d.y và bi dp khát vçng phát trin 
dt rnthc phn vinh, hth phiic. Quang bá tim näng, th mnh cüa tinh, d miii gçi 
thu hut d,u tu. 

9. Kjp thi du tranh, ngàn chn thông tin xu, dOe,  quan dim sai trái, thu dich 
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lçi ding xuyên tac  quan dim, di.rông 1i cüa Dãng, chInh sách, pháp luât cüa Nhâ 
nr&c, chia r khi dai  doàn k& toàn dan tc, chong phá cong tác länh clao, diu hành 
phát trin kinh t - xã hi nithc ta vá phông, chng djch Covid-19. 

III- HiNH THI5C, BIIN PHAP TUYEN TRUYEN 

Thy theo tInh hInh thirc t ma các dja phircmg, dcin vj có các hInh thurc tuyên 
truyn phü hqp, báo dam an toàn, thrc hin t6t cong tác phông chng djch 
Covid- 19. Trong do, chii trQng vic tuyén truyn thông qua các cuc hôi nghi can 
b chü chét, hi nghj dâng viên, sinh hoat chuyên d, hi nghj báo cáo viên, hi nghj 
sinh hoat cüa các t chirc chInh trj - xä hi; chçn icc ni dung thIch hop tuyên truyn 
trên các phirong tin thông tin dai  chiing, trang thông tin din tCr, mang xã hôi 
(Facebook, Zalo, Youtube,...), tuyên truyn c dng tr%rc quan, tuyên truyn trên ban 
tin thông báo ni b, các tài 1iu, n phAm sách, t& rcñ, ti gap.. .Phát dng phong trào 
thi dua yêu nuâc th%rc hin các nhim v' chInh trj, tao  không khI thi dua hçc tap, lao 
dng sang tao,  vuqt qua khó khän, thách thic, phn d.0 dat  các miic tiéu phát trin 
kinh t - xâ hi, kim soát djch bnh, xây drng, chinh dn Dâng vá h thEng chInh 
tn trong sach,  v&ng mnh. 

IV- TO CHI5'C THC HflN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Huàng dn quán trit, tuyên truyn các nghj quyt, kt 1un, quy djnh cüa HOi 
nghj Trung ixcing 4 khóa XIII vâ các Chixcing trInh hânh dng thirc hin bang hInh 
thüc phü hop trong bi cânh djch bnh Covid-19. 

- Nm tInh hinh tir tu&ng, tam trng cüa can b, dáng viên trong qua trInh trin 
khai hçc tap, quán trit, tuyên truyn trin khai thirc hin các nghj quyt, kt lun, 
quy djnh cüa Hi nghj Trung uang 4 khóa XIII & các cci quan, don vj, dja phuong; 
phát hin khó khan, bt cp d phi hqp tham muu, d xut giâi pháp xà l2 nhUng 
v.n d khó khan, büc xüc trong Nhân dan, nhung hin ch trong thim vi phát triên 
kinh t - xã hi. 

2. Các ccr quan tham muu giüp vic Tinh üy 

Chü dng phi hop viii Ban Tuyên giáo Tinh ñy chi dao  cong tác thông tin, 
tuyên truyn v kt qua si'ra di, b sung các quy djnh, quy ch& ban hãnh huâng dn 
và hot dng kim tra, dOn dc thirc hin Nghj quyt Trung ucYng 4 khóa XII, Kt 
1u.n s 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cUa Hi nghj 1n thir tu Ban Ch.p hành Trung 
uong Dâng khóa XIII "v ady mgnh xáy drng, chinh ddn Dáng và h thdng chInh 
trj, kién quyét ngán chn, ddy lüi, th lj nghiem can b3, dáng viên suy thoái ye tu' 
tiding chInh trj, dgo thc, loi sdng, bieu hin "ty' diên biê'n ", "ty' chuyn hóa ", Quy 
djnh s 37-QD/TW, ngày 25/10/202 1 cüa Ban Chip hành Trung uong "vi nhil'ng 
diu dáng vien khóng duçic lam ". 
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3. Các co quan, don vj k kt Chirong trinh phi hçip thirc hin Quyt dnh 
238-QD/TWv "Quy ch1ph6i hrp gifra Ban Tuyên giáo các c(p vói co' quan nhà 
nwoc cung cap trong vice thy!c thi phap 1u91, trien khai Ice hogch phat trien kwh 
Ii- xd hti, giãi quylt các vEn d ni c5m, Nhân dan quan tam" 

- Trin khai thirc hin t& Chrnmg trInh phi hqp thc hin Quyt djnh so 

238-QD/TW, ngày 3 0/9/2020 cUa Ban BI thu (khóa XII) giüa Ban Tuyên giáo Tinh 
üy vâi các cp vói Co quan nhà rnthc trong vic thiic thi pháp Iu.t, trin khai k 
hoch phát trin kinh t - xã hi, giãi quyt các vn d ni cOrn,  Nhân dan quan tam 
d ph6i hçrp tuyên truyn cac nOi  dung trong qua trinh trin khai thrc hin các ngh 
quy&, k& 1un, quy djnh cüa HOi  nghj Trung i.rang 4 (khóa XIII). 

- Nm bt tu nmng, du 1un xA hOi  trong qua trinh trin khai thic hin, cac dr 
an, de an, ke hoch phat trien kinh te - xa hi, qua tnnh dieu tra xu ly cac vi an ma 
Nhân dan quan tarn; du tranh, ngán chn các thông tin, quan dim sai trái, thu djch, 
xuyên tc, chng phá chü truong, duông 16i cüa Dáng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà 
nuâc lien quan dn phát trin kinh t - xà hOi,  phông, chng djch Covid- 19; cong tác 
xay dipg, chinh ctn Dâng va h th6ng chInh tn; xü i can bO,  dãng viên suy thoái 
v tu tu&ng chInh trj, do due, 1i s6ng, biu hin "tr di& biè"n ", "tt chuyn hóa ". 

* S 4. So Thong tin va Truyen thong 

- Tang cung quân 1' nha nuâc di vói hoat  dung thông tin, tmyn thông; djnh 
hithng cac co quan báo chI cüa tinh thông tin, tuyên truyn v các nghj quyêt, kêt 
1un, quy djnh cüa HOi  nghj Trung uang 4 khóa XIII, các Nghj quyt cüa Quc hOi 
khóa XV, Nghj quyt cüa Chmnh phü bâo dam diing sir chi dao,  djnh hu&ng chinh 
trj, tu ttthng. 

- Chi dao  kim tra va kiên quy& xü 1 nghiêm các hành vi vi phm trong vic 
dang tãi, ph6 bin thông tin, quan dim sai trái, xuyên tac  ye cong tác xay dirng, 
chinh dn Dâng và h th6ng chInh trj, tInh hInh kinh t - xA hOi  cüa dt nuóc, cüa 
tinh, thông tin chng phá Dâng và Nhà nuâc ta. 

p . - A 

5. Bao Tra Vinh, Dai Phat thanh - Truyen hinh Tra Vinh, Cong thong tin 
diên tfr tinh Trà Vinh, Trang thông tin din tfr cüa các s&, ban, ngãnh tinh và 
các dja phuong 

- Báo Trà Vinh, Dài Phát thanh - Tmyn hmnh Trà Vinh barn sat chi dao  và djnh 
hi.thng tuyên truyn cüa Ban Tuyên giáo Tinh Uy. Xây drng chuyên d& ma chuyên 
mvc, t6 chüc cac bài vi& có chiu sâu tuyên truyn v cong tác xây drng Dãng, xây 
dmg h th6ng chI trj; uu tiên thôi luçrng thôa dáng cho vic tuyen truyn v&i nhtng 
mô hInh hay, cách lam sang tao,  biu duong nhUng t chc dâng, dang viên tiêu biu 
xut sc trong cOng tác xây dmg, chinh d6n Dãng; du tranh phán bác các thông tin, 
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TRU (NG BAN 

Trn Ouc Tuãn 

quan dim sai trái, xuyên tac  sir  that,  ch6ng phá Dâng, Nhà nuàc. Cng, Trang thông 
tin din t1r däng tái cac ni dung có lien quan len cng, trang d can b, dãng viên 
;nghien cuu, hçc tap;  cap nhat thong tin phan anh ye cong tac xay dmg dang cua da 
phuong, don vj. 

6. Ban Tuyên giáo (Tuyên hun) các huyn üy,thj üy, thành uy Va dãng üy 
tryc thuçc Tinh uy; Uy ban Mt trn To quoc Viçt Nam tinh va cac to chuc 
chInh trj - xa hi cp tinh 

- Nm chic ni dung các Nghj quy&, xây drng k hoach  tuyên truyn và tham 
muu giüp cap üytô chIrc h9c tap, quán trit, tuyên truyn trin khai tic hin có hiu 
qua cac ngh quyet, ket lu?n, quy dinh  cua HQ1 ngh Trung uong 4 khoa XIII bang cac 
hInh thirc phü hcip nhu: Trén Thông báo ni b; bàn tin, tài lieu; Dài truyên thanh, Tr?m 

7 A - A A • A A truyen thanh co so; d9l ngu bao cao vien, tuyen truyen vien; qua smh hoat chi b9, smh 
hoat doãn, hi, phát huy hiu qua các trang mng xâ hi (Facebook, Zalo, Youtube,...) 
d thirc hin tuyên truyn, tao  si,r thng nht cao trong nhn thüc và hãnh dng. 

- Thung xuyen theo dôi, nm tInh hinh tu tirông, dix lun xã hi trong can bô, 
dang vien va Nhan dan. Tao  dieu kiçn tie than dan theo doi, giam sat trnh guong 

7 A 7 A A A I I I A p A I mau cua can b9, clang vien, that la can b9 Co chuc Co quyen ye thi,rc hiçn cac ng1 
quyt, k& lun, quy djnh cüa HOi  nghj Trung uong 4 khóa XIII và các Nghj quy& 
cUa Quc hi khóa XV; kjp thii d xut, tham mixu cp üy các giâipháp n dlnh 
tinh hInh tu tu&ng can bO,  clang viên và Nhân dan truYc các van tie có tInh chat 
"phzc tgp ", "nhgy cam" lien quan dn phát trin kinh t - xâ hi; phông, chng dich 
Covid- 19; xây drng, chinh dn Dãng và h th6ng chinh tn; cong tác dAu tranh phông 
chng tham nhcing, lang phi, tiêu circ; vic xü l can b, clang viên suy thoái v tu 
tithng chIth tn, dao  düc, li sang, biu hin "tir dién bin ", "tu chuyen hóa ". 

Trên day là huàng dn chung, d nghj các dja phuong, don vi tüy theo chüc 
näng, thim vi cUa dja phucing, don vj d trin khai thrc hin, coi day là mt trong 
nhUng thim vi,i trQng tam cüa cong tác tuyên truyn trong thii dim hin tai va 

nhüng nàm tip theo. Dng thii, báo cáo kt qua các hoat dng tuyen truyn v Ban 
Tuyên giáo Tinh üy d tang hcip báo cáo Thung tr%rc Tinh üy và Ban Tuyên giáo 
Trung uong. 

Nciinhán:  
- Thuông trrc Tinh Uy (d b/c), 
- Các si, ban, ngành,tinh, 
- Uy ban MTTQVN tinh và 
các to chrc chinh tn - xA hi cap tinh, 
- Ban tuyen giáo/tuyên huân các huyn üy, 
thanhüy, thj Uy, dâng iy tWc  thuc Tinh iy, 
- Lnh dao  Ban, 
- Phông rr-BC-VH-VN, 
- Luu CQ.BTGTU, 
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