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Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BTG ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên 

giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác tuyên truyền 

miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2023.  

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các chi bộ trực thuộc thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau: 

1- Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục tuyên 

truyền tực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với triển khai thực hiện việc 

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

2- Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền sâu rộng Chuyên đề 

năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ”; các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII đã ban hành; tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chương trình 

hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; tập trung tuyên 

truyền quá trình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 

tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi 

mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong 

giai đoạn mới. 

3- Tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực theo tài liệu chính thống, định hướng tuyên truyền của các cơ quan chức 

năng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

4- Tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường (tháng 



 2 

01/2023); kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, quý, 

6 tháng và năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023 của tỉnh, của ngành, địa phương và cả nước; chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội 05 năm 2021 – 2025; công tác triển khai và kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2023. 

5- Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh 

vực văn hóa, văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng và văn kiện Đại hội địa biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; kết quả 

sau 02 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tại Hội nghị 

Văn hóa toàn quốc năm 2021; chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. 

6- Tuyên truyền về tình hình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trong nước, trong tỉnh; tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại của đất 

nước, của tỉnh; tình hình Biển Đông, biên giới trên đất liền, nhiệm vụ đặt ra 

trong công tác đấu tranh vừa bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng, 

hợp pháp của quốc gia, vừa giữ vững môi trường hòa bình để phát triển. 

7- Tuyên truyền các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh (Theo nội dung Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 06/01/2023 của 

Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng năm 2023). 

Yêu cầu các chi bộ trực thuộc bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Sở thực hiện 

tốt các hoạt động tuyên truyền gắn với tổ chức, phát động các phong trào thi đua 

yêu nước theo nội dung nêu trên. 

 
 
 

  Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện), 

- Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh (BC), 

- Lưu ĐU. 

T/M ĐẢNG ỦY 

PHÓ BÍ THƯ 
 

 

 
 

Nguyễn Công Hàm 
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