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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hải Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: - Các cơ quan trong khối tuyên truyền 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 
 

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát sự chỉ đạo, 

định hướng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chủ động thông tin tuyên truyền 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

của tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 11/2022, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm, như sau: 

1- Chính trị 

Tuyên truyền các hoạt động nổi bật, các kỳ họp quan trọng, các hoạt động 

của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh; việc các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội cấp mình; việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền các gương người tốt, 

việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.  

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết; chương trình, kế 

hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của cấp ủy các 

cấp. Tuyên truyền kết quả và việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 6 (khóa XIII); tuyên truyền Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Hải Dương lần thứ 12 (khóa XVII). 

Phản ánh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, kết 

luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (về định hướng chiến 

lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khoáng sản; về đảm bảo an ninh nguồn 

nước và an toàn đập, hồ chứa nước; về công tác đối ngoại nhân dân; về công tác 

ngoại giao kinh tế; về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát). 

Tuyên truyền về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, trong đó bám sát nội 

dung, chương trình, những điểm đổi mới của kỳ họp; các hoạt động của đoàn đại 

biểu quốc hội tỉnh tại kỳ họp. 



2 

 

2- Kinh tế- xã hội 

Tập trung tuyên truyền thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển 

kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2022, tập trung vào một số nội dung chính 

như: Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; Giải 

quyết vướng mắc trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế để sớm khắc phục tình trạng 

thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; Theo dõi chặt chẽ, dự báo diễn 

biến chính sách tài khóa, tiền tệ của các nước lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ 

yếu của Việt Nam; thường xuyên cập nhật các kịch bản về tăng trưởng, lạm phát, 

hạn mức tín dụng, các cân đối lớn để chủ động trong công tác tham mưu, chỉ đạo, 

điều hành; có giải pháp về nguồn hàng, điều tiết sản xuất, bảo đảm cung ứng cho 

sản xuất, đời sống, nhất là các mặt hàng thiết yếu, điện, xăng, dầu. 

Tập trung tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy 

tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới
(1)

.  

Tiếp tục tuyên truyền định hướng dư luận nhân dân liên quan đến công tác 

quản lý hoạt động và công tác quản lý hoạt động của các bến bãi ven sông, việc 

chấp hành các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống bão lũ... 

trên địa bàn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác kiểm tra, đôn đốc 

các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công.  

Tổ chức tuyên truyền người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng dịch: Khẩu trang, khử khuẩn, vắc xin, thuốc, điều trị, công nghệ và các biện 

pháp theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền. Tuyên truyền về 

việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong bối cảnh các biến thể lây lan nhanh hơn, 

gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. 

Tuyên truyền về công tác văn hóa, thể thao, du lịch; công tác y tế dự phòng; 

kiểm tra, giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác tiếp dân, giải quyết 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, 

công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác bảo đảm an toàn giao 

thông, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy; công 

tác phòng chống cứu nạn, bình đẳng giới... 

                                           
1 (1) Quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ 

mô chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn; (2) Thực hiện chính 

sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và 

kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; (3) Bảo đảm an ninh, an toàn về tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, lương thực, năng 

lượng, thông tin; thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng cả phía cung và phía cầu; (4) Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất 

để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới; (5) Theo dõi sát diễn biến tình hình, tăng cường năng lực phân tích, 

dự báo, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; (6) Thực hiện nghiêm quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh mới.  
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Tuyên truyền thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và 

“Tự hào hàng Việt Nam”. Tuyên truyền các chính sách khuyến khích sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về mảnh đất, con người, 

truyền thống văn hóa, sản vật địa phương đặc biệt quảng bá các sản phẩm nông 

nghiệp sạch, hữu cơ.  

Thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân về những tác hại của thuốc lá (bao gồm cả thuốc lá thế hệ mới) đối với sức 

khỏe con người để mọi người chủ động phòng tránh, từ bỏ thói quen hút thuốc lá. 

Đặc biệt, tuyên truyền nhấn mạnh về nguy cơ những bệnh thường gặp đối với 

người hút thuốc lá (kể cả hút chủ động và hút thụ động); qua đó truyền tải thông 

điệp việc từ bỏ thuốc lá nhằm bảo vệ sức khoẻ của chính mình, gia đình mình và 

những người xung quanh, tiến tới một xã hội khỏe mạnh với một môi trường sống 

trong lành không khói thuốc lá. Tuyên truyền nâng cao tinh thần tự giác, ý thức 

chấp hành nghiêm các quy định trong luật, các văn bản quy phạm pháp luật về cấm 

hút thuốc lá. Trong đó, tập trung tuyên truyền thực hiện hiệu quả Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức phong phú. 

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 

Nhà nước về công tác tôn giáo trong tình hình mới (trong đó có Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo); tuyên truyền ngăn chặn, phòng chống hoạt động truyền đạo trái pháp 

luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải cơ sở.  

Tuyên truyền việc triển khai các văn bản mới của Trung ương, tỉnh
2
; Tuyên 

truyền về Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam 

thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, Luật gồm 16 

Chương, 171 Điều (giảm 4 Chương, tăng 1 Điều so với Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014) trong đó chú trọng đến một số điểm mới đáng chú ý của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020
(3)

.   

                                           
2 (1) Quyết định số 1046/QĐ-TTg, ngày 6/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 

28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết 

luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị 

giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính 

trị; (2) Công văn số 890/TTg-V.I,  ngày 3/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. (3) Nghị quyết số 131/NQ-CP, ngày 6/10/2022 của Chính phủ về đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. (4) Chỉ 

thị số 18/CT-TTg, ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng Việt Nam. (5) Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây 

dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. (6) Nghị định số 83/2022/NĐ-CP, ngày 18/10/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ 

hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. (7) Kết luận số 173-KL/TU, ngày 20/10/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm 

3 tháng cuối năm 2022. (8) Kế hoạch số 2927/KH-UBND, ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh về thánh hành động vì bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.  
3 Đó là: (1) Cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công khai thông 

tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia 

các hoạt động bảo vệ môi trường. (2) Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi 
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3- Đối ngoại 

Tổ chức tuyên truyền về quy trình và kết quả bầu cử, khẳng định tính 

khách quan của cuộc bầu cử và Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân 

quyền LHQ là hoàn toàn xứng đáng. Qua đó, tăng cường hơn nữa niềm tin của 

nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quyền 

con người, có những đóng góp thiết thực cho việc Việt Nam thực hiện vai trò 

thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên 

tạc, vu cáo; tăng cường tính thuyết phục khẳng định thành tựu trong bảo đảm 

quyền con người của Việt Nam. 

Tuyên truyên về Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc: những đánh giá, 

nhận định tích cực của giới chuyên gia, học giả, nhà ngoại giao trong nước và quốc 

tế về triển vọng phát triển của Trung Quốc sau Đại hội XX nói chung và về quan 

hệ Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn tới. Đồng thời, gắn với tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc đối 

với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước: Đây là chuyến thăm song phương 

chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta tới Trung Quốc kể từ 

sau khi bùng phát đại dịch Covid-19, là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII của Đảng ta và Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau 

Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cuộc gặp trực tiếp 

đầu tiên giữa Tổng Bí thư hai Đảng sau 5 năm (kể từ tháng 11-2017). Trong bối 

cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, dịch 

Covid-19 đã và đang tác động tiêu cực, nhiều chiều tới tình hình chính trị, kinh tế 

toàn cầu, chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và 

làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc; củng cố tin cậy chính trị giữa 

hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát 

triển mới. Trong truyên truyền cần chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác các 

luận điệu thù địch, đưa tin trái chiều, xuyên tạc, nhạy cảm về chuyến thăm Trung 

Quốc của Tổng Bí thư, về quan hệ Việt Nam -Trung Quốc, nhất là đối với các vấn 

đề về biên giới và biển đảo giữa hai nước.  

                                                                                                                                        
trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có 

công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính. (3) Đã định chế nội dung sức khỏe môi trường; bổ sung 

nhiều giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, môi trường nước. (4) Thúc đẩy phân loại rác thải tại 

nguồn; định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam (5) Chế định về 

thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực 

hiện; phân cấp triệt để cho địa phương.  (6) Quy định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả quản 

lý môi trường của doanh nghiệp. (7) Cụ thể hóa các quy định về ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển thị trường cácbon 

trong nước. Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã bổ sung các quy định về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính, bảo vệ tầng ôzôn. (8) Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản thiên nhiên phù hợp với pháp luật quốc tế về di sản thế giới, 

đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. (9) Tạo lập chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc 

đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên.  
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Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào 

- Việt Nam 2022; Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022; 30 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ trương, quan điểm, sáng 

kiến giải pháp của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp tại Biển Đông; sự đồng 

thuận, hợp tác giữa các nước, nỗ lực của các bên nhằm xây dựng một vùng biển 

hòa bình và hợp tác, đặc biệt là các kết quả đàm phán tích cực giữa ASEAN và 

Trung Quốc về COC. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường các nội dung giới 

thiệu sự giàu có; vẻ đẹp, văn hóa biển, quyết tâm gìn giữ, bảo vệ và phát triển biển 

của Việt Nam.  

Tuyên truyền cân bằng, khách quan tình xung đột tại Ukraine, không khai 

thác thông tin một chiều, chỉ trích phê phán một phía; không đưa thông tin chưa 

được kiểm chứng về tình hình thực địa, thận trọng khi khai thác các nội dung liên 

quan đến tình hình người Việt ở Ukraine để không rơi vào bẫy “thông tin” của các 

thế lực thù địch, phản động, cơ hội.  

4- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm 

Tuyên truyền kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 

07/11/2022), khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng 

Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. 

Cùng với đó, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý 

nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - 

Lênin, đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, 

chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm 

lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.  

Tuyên truyền kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 

28/11/2022), chú trọng tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp vĩ đại của Ph. Ăngghen 

đối với kho tàng lý luận của nhân loại và phong trào công nhân, cách mạng vô sản 

thế giới; khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và 

Nhân dân ta.  

Đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội của các cơ quan, 

địa phương, đơn vị về lịch sử sự kiện và các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính 

trị lớn của đất nước, của tỉnh trong tháng 11/2022: Kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về 

ứng xử của các bên ở Biển Đông (04/11/2002 - 04/11/2022); Kỷ niệm 92 năm 

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); 

40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); 82 năm Ngày Khởi 

nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2022); 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập 
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đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2022); 202 năm Ngày sinh Phridrich Ăngghen 

(Friedrich Engels) (28/11/1820 - 28/11/2022) và các sự kiện kỷ niệm quan trọng 

khác; 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (10/12/1982 - 10/12/2022).  

Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin phản bác 

các tin giả, tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự; 

nâng cao chất lượng các bài viết chuyên sâu đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai 

trái thù địch về vấn đề dân chủ, nhân quyền. 

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 11 năm 

2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm 

tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c), 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Như kính gửi (qua e-mail/zalo), 

- Lãnh đạo cán bộ Ban (qua nhóm zalo), 

- Lưu VT. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  
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