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 * 

 Số 09-HD/BTGTU 

 
HƯỚNG DẪN 

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

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

tâm sau: 

I. THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ  

1. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng:“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng 

cao nhận thức, củng cố, nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, đoàn kết, thống 

nhất cao về nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở nước ta. Qua đó, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và 

nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong 

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay (Đề nghị thực hiện theo 

Công văn số 413-CV/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ 

chức tuyên truyền, quán triệt Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng). 

2. Đẩy mạnh 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, nhất là sự quyết tâm, sáng tạo 

của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện 

chương trình hành động, nhằm đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống; 

tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII); kết quả Hội nghị Tỉnh ủy 

lần thứ 7 (khóa XVIII)... (thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sau Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII). 

3. Tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm 

đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tuyên truyền, phổ biến  

những nội dung cơ bản của Chỉ thị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản 

bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, xác 

định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác 

phòng chống tham nhũng.  
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4. Tuyên truyền kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ 1 của Quốc 

hội khóa XV; kỳ họp lần thứ nhất của HĐND tỉnh khóa VII. 

5. 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 XI, XII) về xây dựng Đảng. Tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tuyên truyền, giới thiệu chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát 

triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

6. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo theo Kế hoạch số 

20-KH/TU, ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó chú trọng 

tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo, nhất là huyện 

đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước ta 

trong giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Lồng ghép tuyên truyền, 

phổ biến nội dung Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS, ngày 06/01/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác 

quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. Động 

viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt 

Nam và hướng dẫn ngư dân tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ 

nhau trên biển, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi 

phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam. Khẳng định việc 

Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền, 

quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông (từ 12 giờ 

ngày 01/5/2021 đến 12 giờ ngày 16/8/2021) là không có giá trị.  

7. Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại và hoạt động ngoại giao nổi 

bật của đất nước, của tỉnh; trong đó, tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh, 

triển vọng phát triển kinh tế của đất nước nói chung, của tỉnh Khánh Hòa nói 

riêng, bám sát theo Kế hoạch số 03-KH/BCĐ, ngày 09/3/2021 của Ban Chỉ đạo 

Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Khánh 

Hòa năm 2021.   

8. 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. 
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9. Tuyên truyền kết quả đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, tiến tới Đại hội 

đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (dự kiến 

tổ chức vào tháng 10/2021). 

10. Tuyên truyền gương “người tốt”, “việc tốt”, những mô hình hay, cách 

làm sáng tạo, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

11. 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  

1. Tiếp tục tuyên truyền 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; Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021, 

Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

2021 của đất nước, của tỉnh; việc triển khai thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã 

hội và 3 vùng động lực phát triển của tỉnh; đặc biệt là các giải pháp đẩy mạnh cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 

cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

2. Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tăng cường công tác tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao nhận thức của người dân trong 

việc tự giác, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh với phương châm hành động 

“chống dịch như chống giặc”. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, 

các tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ, đóng góp để tăng cường nguồn 

lực mua vắc xin. Tuyên truyền để người dân thực hiện tốt phương châm 

“vaccine + 5K”. Đồng thời, quan tâm tuyên truyền về công tác phòng, chống 

các loại dịch bệnh khác như: sốt xuất huyết, tay chân miệng… 

3. Tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 27/5/2021 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý 
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chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người 

Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam, tiếp tục 

tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, 

doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động.  

4. Tuyên truyền kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh, nhất là về 

hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; các giải 

pháp, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp; phát huy tinh thần, thái độ 

phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Tuyên tuyền kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022; kết 

quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề 

nghiệp năm 2021; các hoạt động hè, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trên 

địa bàn tỉnh. 

6. Tuyên truyền các văn bản, chính sách thuế như: Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 

của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 125/2021/NĐ-CP, 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, 

hóa đơn; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia 

hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 

nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; Thông tư số 40/2021/TT-BTC, 

ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; 

Thông tư số 31/2021/TT-BTC, ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính về áp dụng 

quản lý rủi ro trong quản lý thuế; Công văn số 2161/VPCP-KSTT, ngày 

30/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa 

vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

7. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục 

hậu quả thiên tai; công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ 

môi trường; nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, phòng, chống rác 

thải nhựa. Tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác đảm 

bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự... 

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

Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm như: Kỷ niệm 

91 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2021); kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2021); kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
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Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê 

Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(25/8/1911 - 25/8/2021); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần 

(8/1891 - 8/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt 

Nam; 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021)...  

Nội dung tuyên truyền và khẩu hiệu thực hiện theo Hướng dẫn số 04-

HD/BTGTU, ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời, đề nghị 

bổ sung thêm 03 câu khẩu hiệu sau:  

- Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(25/8/1911 - 25/8/2021) 

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, vị Đại 

tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam 

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt 

Nam, Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh  

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,  
- Các sở: Thông tin - Truyền thông, Văn hóa - Thể thao,       
- Báo Khánh Hòa,  
- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa,  

- Cục Thuế tỉnh,         Trần Mộng Điệp 
- BTG các huyện, thị, thành ủy  

  và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Hội Nhà báo tỉnh, 

- 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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