
 

 

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
    BAN TUYÊN GIÁO  Khánh Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2021 
                   *  
      Số 20-HD/BTGTU  
  

HƯỚNG DẪN  
Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/BTGTW, ngày 19/11/2021 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công 

tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh về tình 

hình thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế 

hoạch năm 2022; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc sửa đổi, bổ sung quy định về những 

điều đảng viên không được làm. 

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, khẳng định đường lối lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật hiệu quả của Nhà nước; bồi đắp 
niềm tin cho toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh; cổ vũ hệ thống 
chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực, 
tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong 
trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 
XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội 
đảng bộ các cấp; thúc đẩy công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, phục 
hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân 
dân, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính 
trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

3. Công tác tuyên truyền cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và 

Nhà nước, với các hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; gắn với 

tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị 

quyết đại hội đảng các cấp, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 

về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch 

Covid-19. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 

2022 - 2024; lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; phòng, 

chống dịch Covid-19. 

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022 

- Khẳng định trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự vào 

cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của các 

tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta vẫn hoàn thành nhiều 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm 

soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, thu ngân sách nhà 

nước ước vượt dự toán, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống 

dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác. Chính sách tài khóa được thực hiện 

chủ động, linh hoạt, kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người 

dân. Chuyển đổi linh hoạt kế hoạch học tập, giảng dạy, tổ chức tốt các kỳ thi, 

khai giảng năm học mới, bảo đảm giáo dục phổ thông, đào tạo nhân lực gắn 

với tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ thích ứng an toàn với dịch bệnh. 

Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp với 

tình hình dịch bệnh, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ, trực tuyến, lan 

tỏa giá trị tốt đẹp về văn hóa, tinh thần trong Nhân dân. 

Trong bối cảnh dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội, các hoạt động đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ được thúc đẩy 

mạnh mẽ. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền, biên giới quốc gia được giữ vững; 

trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được triển khai đồng 

bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, nhất là ngoại 

giao vắc-xin. Kịp thời xử lý tin giả, sai sự thật về tình hình Covid-19 không để 

gây hoang mang, kích động chia rẽ, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân và 

công tác phòng, chống dịch bệnh... 

- Khẳng định sự điều hành quyết liệt của Chính phủ trong bối cảnh đất 

nước xuất hiện những vấn đề thách thức mới, đã từng bước vượt qua khó 

khăn, duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và đời 

sống Nhân dân; sự đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng 

doanh nghiệp và đồng bào ta ở nước ngoài trong cuộc chiến chống dịch 

Covid-19; đề cao truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần tương thân tương 

ái của dân tộc ta. 

- Các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong dự toán Ngân sách 

Nhà nước năm 2022, Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 

2024 nhằm bảo đảm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả tổng thể các nguồn 
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lực và việc Trung ương đồng ý lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền 

lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung 

ương 7 (khóa XII) 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 để ưu tiên 

nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

1.2. Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan 

điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

- Khẳng định các quan điểm: (1) Tiếp tục đặt sức khỏe, tính mạng người 

dân lên trên hết, trước hết; phát huy vai trò người dân là trung tâm, là chủ thể 

trong phòng, chống dịch. (2) Thống nhất trong toàn quốc việc thực hiện thích 

ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình từng bước, 

chặt chẽ, phù hợp, khả thi; vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa khôi phục và 

phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội. (3) 

Phòng dịch là chiến lược, thường xuyên, lâu dài; tiêm chủng, xét nghiệm, cách 

ly, điều trị là điều kiện tiên quyết; tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K, đề cao ý thức 

người dân. 

- Cảnh báo và nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về nguy cơ 

bùng phát và diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh. Tiếp tục phát huy 

trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

trong phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.  

- Làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; 

nhấn mạnh mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 nhằm thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từng bước đưa cả nước chuyển sang 

trạng thái bình thường mới; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; 

khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

- Tiếp tục tôn vinh đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến 

đầu chống dịch, nhất là ngành Y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở 

dũng cảm hy sinh quên mình vì sinh mệnh, sức khỏe và cuộc sống yên bình 

của Nhân dân. 

2. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán 

bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” (gọi tắt là Kết luận số 21-KL/TW). 

- Khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường 

xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng (Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII) đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống 
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nhất, thực sự đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả quan trọng, có bước đột phá, 

tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố 

niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

- Phân tích những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân chủ yếu của hạn 

chế, khuyết điểm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Trong đó, chỉ rõ những nguy cơ Đảng chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt 

hơn; tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ, sự chống phá của các thế lực thù địch còn diễn biến phức tạp; những yêu 

cầu của việc đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

- Khẳng định những bài học kinh nghiệm sâu sắc rút ra từ thực tiễn thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: (1) Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường 

xuyên, quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đồng chí Tổng Bí 

thư và người đứng đầu các cấp; sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng có ý 

nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết. (2) Chủ trương đúng đắn 

của Nghị quyết sẽ tạo được sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn 

đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân; đồng thời, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, 

nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định 

đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (3) Phải thấm nhuần 

sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây 

dựng Đảng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, tập trung xây 

dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có 

đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (4) Xác định đúng trọng 

tâm, trọng điểm sẽ tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết; kết hợp hài hòa giữa 

“xây” và “chống”, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp suy thoái để tạo sự 

chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết. (5) Phải thực sự phát huy dân 

chủ, dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

- Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, 

trong đó nhấn mạnh 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung xây dựng đội ngũ 

cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 

vi phạm. 

- Phân tích những nội dung mới của Kết luận số 21-KL/TW: Phạm vi 

được mở rộng, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà cả trong xây 

dựng hệ thống chính trị; không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải chủ động tiến 

công, đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy 



 

 

5

thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những hành vi tham nhũng, tiêu cực... 

Làm rõ nhận diện những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và 

đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu cực trong tình hình 

mới, trong đó nhấn mạnh, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, 

không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mơ hồ, dao động, thiếu 

niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. 

Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức; tăng cường giáo dục đạo đức cách 

mạng, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất 

là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm 

của mình trước Đảng, trước Nhân dân; luôn vững vàng trước khó khăn, thách 

thức, không bị cám dỗ bởi quyền lực, vật chất; giữ gìn lối sống trong sáng, 

lành mạnh, đặt lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. 

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng 

đầu và cán bộ, đảng viên; cán bộ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu; 

ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ 

chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, “lợi ích nhóm”. Hoàn thiện, thực 

hiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử 

lý những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống tham 

nhũng, tiêu cực. 

Nhân rộng điển hình 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 và Kết luận 

số 21-KL/TW; chú trọng việc nêu gương và làm theo Bác thông qua những 

hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao, góp 

phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 

3. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 37-QĐ/TW) 

- Phân tích việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành quy định mới về 

những điều đảng viên không được làm; làm rõ việc kế thừa những nội dung 

còn phù hợp trong Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm; những 

nội dung mới, nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định số 37-QĐ/TW là 

những vấn đề cốt lõi quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo 

đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII 

của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết 

luận số 21-KL/TW. 

- Khẳng định Quy định số 37-QĐ/TW là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem 

xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên, đáp ứng được yêu cầu của công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. 



 

 

6

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về quá trình thực hiện Quy định 

số 37-QĐ/TW tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. 

4. Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện các giải pháp về phòng, chống 

dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; đẩy mạnh xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần các kết luận Hội nghị 

Trung ương 4 khóa XIII, các nghị quyết của Quốc hội khóa XV, các văn bản 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tạo khí thế thi đua học tập, lao động, sản 

xuất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 

5. Thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực; công tác chỉ đạo, phát hiện và xử lý tham nhũng trên lĩnh vực kinh tế 

- xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm; lên án mạnh mẽ những biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ... gây hậu quả xấu, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước, của tỉnh,  làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước ta. 

6. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù 

địch lợi dụng xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá công tác lãnh 

đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội 
nghị Trung ương 4 khóa XIII thông qua các hội nghị của cấp ủy, sinh hoạt chi 
bộ; hội nghị báo cáo viên; hội nghị sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. 

2. Tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử 
của tỉnh, trang/cổng thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

3. Tuyên truyền thông qua bản tin thông tin nội bộ, các tài liệu… phù hợp 
với đối tượng cụ thể. 

4. Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube,...): 
bằng các hình thức phù hợp như video, clip, bài viết,... 

5. Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, phát huy vai trò của 
đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên cơ sở. 

6. Tuyên truyền cổ động trực quan, trong đó chú trọng xây dựng các khẩu 
hiệu, băng rôn, panô, áp phích tại các cửa ngõ đô thị, trục đường chính, đường 
cao tốc, gần khu sân bay, khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, 
khu hành chính, trung tâm văn hóa - thể thao, chợ dân sinh, bệnh viện... 
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7. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ; tổ chức sáng tác, lựa chọn 
những tác phẩm tốt để phục vụ hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền. 

8. Tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính trị… để thông tin, tuyên truyền, trao 
đổi, thảo luận, giải đáp, làm rõ nội dung, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm 
thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung 
ương 4 khóa XIII. 

9. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, tạo không khí thi đua học tập, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, 
thách thức, phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát dịch 
bệnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy  

- Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 

các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII theo 

hình thức phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, hệ thống chính trị nhằm 

tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Kết luận số 21-KL/TW, tạo bước đột phá mới 

trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khẳng định trách nhiệm, 

quyết tâm mới của từng cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất 

là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm quy định 

tiếp dân của Đảng, Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc 

do Nhân dân phát hiện, phản ánh, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của 

Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

- Tăng cường trách nhiệm và sự chủ động của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện 

và tương đương trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để có 

nội dung, hình thức đấu tranh, phản bác trực diện, sắc bén, hiệu quả. 

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa trong xã hội, 

thúc đẩy các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, vượt 

qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý chí tự lực, tự 

cường, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; vận động, huy động cộng 
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đồng, doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng đất nước, hỗ trợ cho các hoạt 

động phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống thiên tai và các hoạt động an 

sinh xã hội hướng về đối tượng chính sách, người nghèo, lao động mất việc 

làm.. góp phần ổn định đời sống Nhân dân. 

- Thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã 

hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống 

dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị theo tinh thần các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị 

Trung ương 4 khóa XIII. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, truyền thông; 

bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động thông tin, tuyên truyền 

về các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. 

Chú trọng công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm, đưa thông tin không đúng định hướng, đăng tải, phổ biến thông tin, 

quan điểm sai trái, xuyên tạc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, chống phá 

Đảng và Nhà nước ta. 

4. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Hội 

Nhà báo tỉnh 

- Tăng cường chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội 

dung nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, tạo 

bầu không khí lạc quan, tin tưởng trong Nhân dân về sự phát triển của đất nước 

trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Thực hiện nghiêm chế độ 

kiểm duyệt, bảo mật thông tin, không để xảy ra sai sót; việc đăng tải thông tin 

tuyên truyền cần phải căn cứ vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các 

cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành để không tạo ra những thông tin 

bất lợi trong Đảng và xã hội. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của 

đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm sai trái, xuyên 

tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. 

5. Ban tuyên giáo/ban tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng 
ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Tham mưu giúp cấp ủy, người đứng đầu tổ chức học tập, quán triệt, 

tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định 

của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII bằng các hình thức phù hợp. 
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- Theo dõi, nắm bắt tình hình quán triệt, tuyên truyền và quá trình triển 
khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 
khóa XIII và các nghị quyết của Quốc hội khóa XV; kịp thời đề xuất, tham 
mưu cấp ủy các giải pháp ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân trước các vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm” liên quan đến 
phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng tải Đề cương thông báo nhanh kết quả 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trên 

Trang Thông tin điện tử của Ban (địa chỉ: http://tuyengiaokhanhhoa.vn), thư 

mục “Tài liệu tuyên truyền”.  

Nơi nhận:  K/T TRƯỞNG BAN 

- Ban Tuyên giáo TW, T26 (báo cáo),  PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo),   

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, 
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH,  
- Sở Thông tin - Truyền thông, 
- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình KH,  
- Hội Nhà báo,  

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy                                           Trần Mộng Điệp 
  và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,   
- Lãnh đạo Ban,  
- Các phòng thuộc Ban, 
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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