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UBND HUYỆN VĂN QUAN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ TT 

 

Số: 177/PVHTT-TT 
V/v hướng dẫn tuyên truyền  

tháng 11 năm 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Quan, ngày 02 tháng 11 năm 2018 
 

 

 Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 1252/SVHTTDL-QLVH, ngày 30 tháng 10 năm 

2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tuyên 

truyền tháng 11 năm 2018, Phòng Văn hóa và Thông tin  huyện Văn Quan hướng 

dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2018 như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thức XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Chỉ thị, Nghị 

quyết chuyên đề của Trung ương, tỉnh và huyện; tuyên truyền việc tổ chức thực 

hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn 

với kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng. 

2. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chăm sóc các loại cây 

trồng mùa vụ, chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019; đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả; công tác phòng, 

chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; các phương án phòng, chống lụt, bão và 

giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường; công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng nông thôn mới, tập trung tại các xã điểm, tiếp tục vận động thực 

hiện các nội dung, dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế 

hoạch. 

3. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện phương châm hành động 

năm 2018 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp; các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông 

thoáng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, du lịch, 

dịch vụ; công tác thu ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

4. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở 

các cấp học; công tác khám chữa bệnh và thái độ chăm sóc, phục vụ Nhân dân; 

công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống 
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các dịch bệnh nguy hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống tham 

nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, 

tố cáo của công dân,… 

5. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2018, trong đó chú trọng tuyên tuyền nâng cao nhận thức trong cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai 

thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.  

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân về chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; công tác 

quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường 

đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin phản 

bác các tin đồn thất thiệt (nếu có); tăng cường tuyên truyền ngăn chặn, phòng 

chống hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình 

tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn. 

7. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm trong tháng như: Kỷ niệm 187 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831-04/11/2018); 109 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 

(04/11/1909-04/11/2018); 101 năm Ngày cách mạng tháng Mười Nga 

(07/11/1917-07/11/2018); Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) 

và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018; Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; 

Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23/11; Ngày di sản Văn hóa Việt Nam 

23/11; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. 

8. Nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm 

- Thông tin tuyên truyền kịp thời các vấn đề về thời sự diễn ra trên địa bàn 

huyện, tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật qua đó nhằm tạo sự ổn định về 

tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân về chủ trương của huyện sáp nhập các thôn, khu phố ở các 

xã, thị trấn. 

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, giải thích rõ những nội dung cơ bản của 

Luật An ninh mạng; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân trước âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn chống Đảng, Nhà nước ta 

của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các phần tử cơ hội chính trị. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; triển khai thực 

hiện Chương trình hành động số 96-CTr/TU, ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ 
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Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương. 

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 90-

CTr/TU, ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị 

quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã 

hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại. 

- Tuyên tuyền những mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới. 

- Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII. Việc Trung ương giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư để bầu giữ chức vụ 

Chủ tịch nước, đề nghị quán triệt nội dung chỉ đạo không dùng từ “kiêm”, “nhất 

thể hóa” sử dụng là: Giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch 

nước. 

- Tuyên truyền diễn biến, kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. 

- Tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, 

năm 2018. 

- Tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình điển 

hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị. 

- Tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện Văn Quan lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Biên tập, in ấn tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở. 

2. Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô cổ động 

tại trung tâm huyện, xã khu vực tập trung đông dân cư; thay mới nội dung pa nô, 

bảng tuyên truyền phù hợp. 

3. Tăng cường hoạt động tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính; 

tuyên truyền trước và trong các buổi chiếu phim lưu động. 

4. Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… 

5. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho các tầng 

lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. 

6. Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chung tại Nhà văn 

hóa các thôn, khu phố; xây dựng tin, bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của huyện… 

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

Thời gian tuyên truyền từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. 
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Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội 

dung tuyên truyền tháng 11 năm 2018 đạt hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:                
- Như trên;  

- Sở VHTTDL (b/c); 

- UBND huyện (b/c);  
- Ban TG- Trung tâm BDCT huyện (b/c); 

- Lãnh đạo Phòng;               

- Lưu: VT. 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

(đã ký) 

           

 

 

                 Lương Thùy Nha 

 

 


