
  TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2021 

 * 

 Số 08-HD/BTGTU 

 
HƯỚNG DẪN 

Công tác tuyên truyền quý II năm 2021 
----- 

Quý II năm 2021, công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung trọng 

tâm sau: 

I. THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ  

1- Tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; kết quả Hội nghị Trung ương 2 khóa 

XIII; kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4; kỳ họp 

thứ 15 HĐND tỉnh khóa VI.  

2- Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo Kế hoạch số 13-KH/TU, 

ngày 17/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 02/KH- 

TBTTBC, ngày 03/3/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền, Ủy ban bầu cử tỉnh. 

3- Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XVIII ban hành ngày 11/01/2021: Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển 

Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU về 

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 và định 

hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 07-NQ/TU về Chương trình phát triển 

nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 08-

NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU về Chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 04-

CT/TU, ngày 22/02/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 19/01/2021 về công tác phát triển đảng viên, giai 

đoạn 2021 - 2025. 

4- Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) về xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền, biểu dương những điển 
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hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. 

5- Tuyên truyền Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 26/02/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư 

nhân giai đoạn 2021 - 2025. 

6- Tiếp tục tuyên truyền về biển, đảo năm 2021 theo Kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Công tác Thông tin đối ngoại theo Kế hoạch số 03-

KH/BCĐ, ngày 09/3/2021 của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh. 

7- Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời 

gian qua; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà 

nước về phòng, chống tham nhũng. 

8- Tuyên truyền đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

9- Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để 

định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tham mưu cấp ủy 

kịp thời chỉ đạo xử lý khi có vấn đề phát sinh; đấu tranh, phản bác các luận 

điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, nhất là thông 

tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng. 

II. KINH TẾ - XÃ HỘI  

Tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: 

1- Nghị quyết số 124/2020/QH14, ngày 11/11/2020 của Quốc hội về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; các nghị quyết của Chính phủ: 

Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 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; Nghị quyết số 02-NQ/CP, ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa; kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I 

năm 2021 của đất nước, của tỉnh. 

2- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thực 

hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế; phản ánh đầy đủ về tình hình dịch Covid-19 

để người dân đề cao cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh, đồng thời nhận thức rõ, 

ủng hộ, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và tỉnh trong thực hiện “mục tiêu 

kép”: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế trong 

trạng thái bình thường mới; tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ/CP, ngày 

26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. 
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3- Các chính sách, pháp luật về thuế, nhất là những chính sách thuế mới; 

kết quả thu ngân sách quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

4- Kết quả cải cách hành chính nổi bật của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 

2011 - 2020; Quyết định số 590/QĐ-UBND, ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh 

về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. 

5- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn 

thông tin giai đoạn 2021 - 2025, theo Kế hoạch số 1470/KH-UBND, ngày 

26/02/2021 của UBND tỉnh. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh 

thần phòng cháy, chữa cháy; phòng chống các loại tội phạm; nâng cao nhận 

thức đối với vấn đề biến đổi khí hậu, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, 

xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Tuyên truyền Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “chống rác thải nhựa”... 

III. KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG QUÝ II NĂM 2021 

Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 

tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa 

(02/4/1975 - 02/4/2021) và 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2021); kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021); kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường 

cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)... Nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền thực 

hiện theo Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy. 

Nơi nhận: K/T TRƯỞNG BAN 
- Thường trực Tỉnh ủy, T26 (báo cáo), PHÓ TRƯỞNG BAN  
- Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Văn phòng UBND tỉnh,  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,                                                                

-  Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH,  

- Cục Thuế tỉnh,                                                                              

- Sở Thông tin - Truyền thông,   

- Sở Văn hóa - Thể thao,                      Trần Văn Thắng 

- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình KH,                                                     

- BTG các huyện, thị, thành ủy                       

  và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh,  

- Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh, 

- Lãnh đạo Ban, các phòng thuộc Ban, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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