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S 26-HD/BTGDUK 

HU'ONG DAN 
cong tác tuyên truyn qu I nám 2022 

Thirc hin Huàng dan so 43-HD/BTGTU, ngày 29/12/2021 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh u, Ban Tuyên giáo Dãng u Khôi Huàng dn cong tác tuyên truyn qu 
I näm 2022, nhu sau: 

I. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 

1. Tuyên truyên kêt qua thirc hin nhim vit chinh trj cüa cã nwrc Va cüa 
tinh näm 2021, các nhim viii trQng tam nãm 2022 

- Tp trung tuyên truyn nhth'ig kêt qua dgt dwçrc cza các câ'p, các ngành 
trong vic thy'c hin nhim vy phát trié'n kinh te' - xâ h5i, xdy drng Dáng và he 
thing chInh trj cia tinh nám 2021: Trong bi cãnh dti djch Covid- 19 bUng phát tr& 
laj và din bin rt phüc tapdà tác dng tr%rc tip dn mi m.t kinh t - xã hi, diii 
sng cüa nhân dan, song vâi sr n 11rc, quy& tam cao cüa các cp, các ngành, thC 
dja phuang trong tinh, Nam Djnh dâ thirc hin t& "m11c tiêu kép", vüa tap trung 
thüc dy san xut, kinh doanh, bâo dam an sinh xa hi, vüa thIch irng an toàn, linh 
hoat, kim soát hiu qua djch Covid- 19. TInh hInh kinh t - xã hi cüa tinh vn duy 
trI n djnh và có buóc phát trin; an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hôi di.ric gii) 
vtng. Kinh t duy trI mirc tang trrncng khá, ch.t luqng tang trisâng duçc nâng len; 
mt s chi tiêu kinh t tang hcin so vói bInh quân chung cã nuâc và mt s tinh 
vüng dng bang song Hong. Tng san phm GRDP uâc tang t1r 7,7%-8,2%; Chi s 
san xut cong nghip rnc tang 14%, giá trj hang xut khu uOc dat  2.600 triu 
USD tang 23,1% so vâi näm 2020; thu ngân sách dat  6.325 t dng, vuçit 11% dir 
toán. Cong tác xây drng nông thôn mói tip tic ctuçic quan tam trin khai thuc hin 
theo các tiêu chI nâng cao, kiu mu; chuong trInh mi xã mt san ph.m (OCOP) 
dat duçic kt qua tIch ciic,  vuçt chi tiêu k hoach  d ra. H thng k& cu ha tang 
kinh t, xä hi tip tVc  duc quan tam du tu và t.p trung chi dao,  don dc thrc 
hin nht là ha tang giao thOng, thüy lgi, khu, c1im cong nghip; nhiu cOng trInh, 
d%r an quan tr9ng dã hoàn thành nhu: Di,r an Dixô'ng tnic phát trin ni vüng kinh t 
bin tinh Nam Djnh vâi dung cao téc cu Giê - Ninh BInh (Giai doan I), Tinh l 
487B,...; don dc dy nhanh tin d thirc hin các dir an Xây dçrng tuyn du&ng b 
yen bin doan  qua tinh Nam Djnh, Tinh l 485B, 488B, 488C,... Thu hut du tu 
trong tinh dat  kt qua tIch circ, tang cã v s d%r an và s vn dang k du tu. Hiu 
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hrc, hiu qua quàn 1 nhà nixâc dugc nâng len; cong tác câi each hành chInh, xây 
dimg chInh quyn din tir dixçic tp trung chi dao  quyt lit. Chi s hiu qua quán 
trj và hành chInh cong (PAPI) tang 04 b.c, thuc nhóm 16 tinh cao nht Ca nuc; 
Chi s dánh giá ye chuyên dOi so thrng thu 11/63 tinh, thành ph& Các linh virc van 
hóa, xã hi có bi.râc phát trin; ngành giáo diic - dào t?o  tip tic d.t k& qua cao. 
Cong tác phông chOng djch bnh, chäm soc sue khOe nhân dan duçic tang cix?ng. 
An sinh xã hi duçic thirc hin t&, dam bâo giâi quyt kjp th?yi, d.y dü chInh sách 
cho các di tixcmg theo quy djnh, nht là nguñ lao dng và ngithi sü diving lao dng 
gap khó khän do di djch Covid- 19. An ninh chInh tn và trt tir an toàn xã hOi  diivc 
gii) vüng. 

Cong tác xây drng Dáng và h thng chInh trj duçc trin khai tIch circ, toàn 
din, có hiu qua. T chirc thành cong cuc bu di biu Quc hi khoá XV à. 
di biu HDND các c.p nhim k' 2021-2026, dam bão dan chü, bInh ding, dñng 
quy djnh cüa pháp lut, an toàn, ti& kim và thirc s1r là ngày hi cüa toàn dan'. 
Viêc tuyên truyn, hçc tip, quán trit, trin khai thirc hin các chi thj, nghj quy&, 
kt lu.n cüa Trung rning và cüa tinh, nht là Nghj quyt Dti hi Dàng toàn quc 
ln thir XIII, các nghj quy& chuyên d cüa Ban Chp hành Dâng b tinh &rçlc trin 
khai nghiêm tue. T chuc s kêt 05 näm thirc hin Chi thj 05-CT/TW và trin khai 
thirc hin Két lu.n so 01 -KL/TW cüa B ChInh trj v d.y m.nh hçc tp và lam 
theo tu tithng, d.o due, phong cách H ChI Minh. T chüc thành cong các hot 
dng kS'  nim 110 näm Ngày sinh dng chI Lé Due Thç, 100 näm Ngày sinh dng 
chI Nguyn Ci Thach dam bão trang trng, ti& kim, hiu qua, an toàn trong 
phOng, chng djch. Trin khai và hoàn thành K hoach  sp xp, sap nhâp thOn 
(xóm), to dan ph trên dja bàn tinh giai don 2021-2022 dam bâo các mc thyi 
gian theo quy djnh. Triên khai toàn din và có hiu qua cong tác t chüc, kim tra, 
dan vn, ni chInh, xây dirng chInh quyn, hott dng cüa MY[Q và các doàn th&.. 

- Tuyên truyn các nhim vy trQng tam nám 2022: 

Tuyên truyn nhim v11 chInh trj cüa tinh tp trung vào các nhim viii chü yu: 
Tiêp tiic tuyên truyên vic triên khai thire hin Nghj quy& Dai  hi Dãng b tinh 
1.n thu XX, các nghj quyt chuyên dê cüa Ban Ch.p hành Dàng b tinh. Tuyên 
truyn Nghj quyt ye kê hoach phát trin kinh t - xã hi tinh Nam Djnh nam 2022 
cüa HDND tinh. Tip tiic tuyên truyn vic thIch 1rng an toàn, linh boat, kim soát 
hiu qua djch bnh Covid- 19, bão v ti da sue khOe, tInh mng cüa Nhân dan; 
trin khai các giãi pháp thüc dy phát trin kinh t - xã hi; quan tam h trq, tháo 
gi khó khän cho doanh nghip và ngui dan; nâng cao ch.t lugng cOng tác quy 
hoach, quàn l và thrc hin quy hoach  d phic vçi xüc tin, thu hut dAu tu; vic 
dy nhanh tin d thirc hin, kh&i cong các dir an, cOng trInh tr9ng dim; nâng cao 
k& qua thu ngân sách, diu hành chi ngân sách; dy math  xây drng dO thj thông 

'T' lë cCr tn tham gia Mu Cu dt cao nMt tr trirâc dn nay (99,19%). 
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minh, chInh quyn din tü, chuyn di s& câi each hành chInh, tao  môi tru&ng du 
tu kinh doanh thun 1i, khoi thông các ngun 1irc cho phát trin; tang cithng cong 
tác phèng ngüa, 1rng phó, kh.c phc hu qua thiên tai, djch beth; bào dam v sinh 
an toàn thirc phrn, an toàn giao thOng, du tranh phông chng các '°aj  ti phm... 

Tuyên truyn cOng tác xây dirng EDàng và h thng chInh trj: Tip tiic tp 
trung tuyên truyên kt qua trin khai thire hin Nghj quyt Dai  hi Dãng các cp va 

Nghj quyêt Dai  hi Dãng toàn quc ln thu XIII, các Nghj quyt chuyên d toàn 
khóa cüa ban Chap hành Dàng b tinh. Tuyên truyn ni dung ca bàn và kt qua 
trin khai th%re hin các quy djnh, k& 1u.n cüa Trung ucng v cOng tác xây dirng 
Dãng2  gn vi thirc hin K& 1un s 01 -KL/TW cüa B ChInh trj v tip t%ic triên 
khai thrc hin Chi thj 05-CT/TW. Tuyên truyn k& qua vic di mi phuang thi'rc 
lãnh dao  cüa cp üy; nâng cao hiu içrc, hiu qua quân 1 cüa chInh quyn các cp 
di vói nhim viI phát trin kinh t - xà hi; tang cu&ng k' lu.t, k' cuang hành 
chInh; phông chng tham nhüng, lang phi... 

2. K nim 92 nám Ngày thành 1p  Bang Cong san Vit Nam (03/02/1930 
, A A V A A - 03/02/2022) va don Tet Nguyen dan Nham Dan 

- Tuyên truyn truyn thng ljch sfr ye yang cüa Dãng Cong san Vit Nam; 
nhng mc son chói 19i cüa Dàng qua 92 näm thành lap, xây dmg và tru&ng 
thành; nhü'ng thing igi vi dai  và thành tiru to ln cüa dt nithc duâi s1r lânh dao  cüa 
Dâng; khng djnh bàn linh, tn tue,  uy tin và näng 11rc lãnh dao,  näng liic cm 
quyn và siirc chin dtu cüa Dáng. 

- Tuyên tmyn v chü nghia xã hi và con du?mg di len chü nghia xà hi a 

Vit Nam; khng djnh chü nghia xä hi là mlic tiêu, 1 tlthng cüa Dãng Cong san 
và Nhân dan Vit Nam; di len chü nghia xã hi là yêu cu khách quan, là con duang 
tt yu cüa each mng Vit Nam; tp trung nêu bt nhftng thành tru to lcn, có ' nghia 
ljch sü trên con du&ng di len chü nghia xà hi cüa Vit Nam, nht là trong han 35 
nàm thirc hin cong cuc di mói dt lithe. 

- Tuyên truyn kt qua trong cong tác xây dirng, chinh dn Dàng thai gian 
qua, dc bit trong triên khai thrc hin Nghj quyt Trung uang 4 (khóa XII); tuyên 
truyn Kt lun s 21-KL/TW ngày 25/10/202 1 cüa Ban Chp hành Trung uang 
Dàng (khóa XIII) v dy mnh xây dirng, chinh dn Dâng và h thng chInh trj vai 

tr9ng tam là kiên quy& ngan chn, dy lüi, x1r l nghiêm can b, dàng viên suy 
thoái v tu tuàng chInh trj, dao  due, 1i sang, biu hin "tir din bin", "tir chuyn 

2Kt 1un 2 1-KL/TW ngãy 25/10/2021 cüa v dy mnh xäy dimg, chinh d6n Dãng và h th6ng chfnh tn; Quy 
djnh 22-QD/TW ngày 28/7/2021 ye Cong tác kiêm tra, giám sat và k' 1ut cOa Dãng; Quy djnh 24-QD/TW ngày 
30/7/202 1 v thi hãnh Diu 1 Dãng; Quy djnh so 37-QD/TW ngãy 25/10/2021 ye nhiing diéu dãng viên không dirçrc 
lam; Quy djnh 41-QD/TW ngãy 03/11/202 1 ye vic mien nhim, tr chcrc di vài can b; Kt 1un 14-KL/TW, ngày 
22/9/2021 ye chU trucmg khuyên khich và bão v can bO nàng dOng, sang to vi lçvi Ich chung;... 
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hoá" trong ni b; Quy djnh s 37-QD/TW, ngày 25/10/202 1 v nhftng diu dáng 
viên không duqc lam. 

- Tuyên truyn kt qua thirc hin thim viii phát trin kinh t - xâ hi, quc 
phông, an ninh, di ngoi trong nàm 2021; các giài pháp bâo dam an sinh xã hi, 
h6 trçl doanh nghip phiic hi san xut kinh doanh; các phong trâo thi dua yeu 
nuOc; anh hung chin s thi dua, các tp th& cá nhân din hInh tiên tin, dc bit là 
thtrng tm gllcing sang, nhftng nghi'a cir cao dçp cüa dng bào, dng chI, chin s5, 
di ngü y, bác s5 tuyn du trong cong tác phông chng di djch Covid-19. Tp 
trung nêu bt nhüng kt qua dt diiçic trong phát trin kinh t - xã hi va phông 
chng djch Covid-19 cüa tinh trong näm 2021. 

- Tuyên truyên nhung giá trj van hoá truyn thng, phong tiic, ttp quán t& 
dçp cüa dan tc Vit Nam mi khi T& dn Xuân v; thi'rc ch.p hành pháp lut v 
an toàn giao thông, thirc hành tit kim, chng tham nhüng, lang phi, tiêu c1rc, phê 
phán nhftng hành vi trái vói van boa, d.o due, thu.n phong m tiic cüa ngilâi Vit 
Nam và các biu hin thucmg m.i hóa trong hott dng l hi din ra truóc, trong 
và sau Tét Nguyen dan. Tuyên truyên nâng cao thüc cüa nhân dan trong don Tt 
Nguyen dan Nhâm Dan và tham gia các 1 hi dtu näm trén dja bàn tinh dam bão 
vui tixcd, an toàn, tiêt kim theo tinh th.n Chi thj so 07-CT/TU ngày 22/12/2021 
cüa Ban Thu&ng vçi Tinh üy ye vic t chüc T& Nhâm Dn näm 2022. 

- Tuyên truyn các hoat dng chào mi'rng 92 nàm Ngày thành 1p Dãng, mrng 
xuân Nhâm Dn; các hot dng "dn on dáp nghia", dng viên can bô, chin s', 
ngix?ñ lao dng dang lam nhim vi trong dip  Tt, nhftng ngithi có hoàn cành khó 
khän, nh.t là nhftng ngithi bj ãnh hu&ng nng n cüa dti djch Covid-19. 

- Du tranh, phãn bác thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tc, chng 
phá Dãng, Nha nuOc và khi di doàn kt toàn dan tc. 

3. K nim Ham trôn ngày sinh các dông chI lãnh do chü cht cüa Dãng, 
Nhà ntr&c và lãnh do tiên bôi tiêu biêu cüa Bang Va cách mLng Vit Nam 

3.1. Tuyên truyn kj niçm 115 nám Ngày sinh TEing BI tint Trwöng Chinh 
(09/02/190 7 - 09/02/2022), 41p trung vào các n3i dung sau: 

- Tuyên truyn v than th, stj nghip, cuc dôi hoat  dng và nhUng cng hin 
quan trçng cUa dng chi Trithng Chinh vth sr nghip cách mng cüa Dãng va dan 
tc. Tuyên truyn tm gumg phong each, do due, v xây dirng gia dInh, giáo diic 
con cháu cüa dông chi Tru&ng Chinh; tInh cam cüa dng chI Tru?mg Chinh vâi 
quê huang Nam Djnh. 

- Tuyên truyn nhung din hInh tiên tin bce tp và noi guang dng chI 
Trueing Chinh gn vi tuyên truyên kêt qua thirc hin các nhim vi chInh frj cüa tinh. 
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- Tuyên truyn các hot dng kS'  nim 115 näm Ngày sinh dng chI Trithng 
Chinh & các c quan, dcm vj, doanh nghip. 

3.2. Tuyên truycn kj nim 120 nám Ngày sinh dEng chI Nguyen Phong SAc 
(01/2/1902 - 01/2/2022); 110 näm Ngày sinh dông chILe Van Lu'ong (28/3/1912 
- 28/3/2022), lãnh dçzo tin béJi lieu bku cüa Ddng và cách mzng Vit Nam (Ban 
Tzyên giáo Dáng ity  KMi ban hành hu'óng dâi, tài lieu tuyên truyn cy th4). 

4. Tuyên truyn các ngày 1 và ngày k nim khác 

Tuyên truyên kr  nim 54 11am cuc Tong tan cong và ni dy Xuân Mu 
Than 1968; 72 näm Ngày truyên thng hçc sinh, sinh viên Vit Nam (09/01/1950 - 
09/01/2022); 49 näm Ngày k hip djnh Pan chm dirt chin tranh, 1p lai  boa bInh 
a Vit Nam (27/01/1973 - 27/01/2022); 67 näm Ngày Thy thuc Vit Nam 
(27/2/1955 - 27/2/2022), 63 näm Ngày truyn thng B di Biên phông (03/3/1959 
- 03/3/2022) và 33 11am Ngày Biên phOng toàn dan (03/3/1989 - 03/3/2022); 91 
nàm Ngày thành 1p Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh (26/3/193 1 - 
26/3/2022); 76 näm Ngày Th thao Vit Nam (27/3/1946 - 27/3/2022);... 

II. HINII THIJ'C TUYEN TRUYEN 

Cp üy các TCCS Dâng trirc thuc can cir vào ni dung tuyên truyén và tInh 
hInh, diu kin cii th trong bi cãnh ãnh hu&ng cUa djch beth  Covid-19 d lãnh 

dao, chi  dao  và 1ira chçn các hInh thrc tuyên truyn phü hçrp, thit thirc, hiu qua 
nhu: 

- Phát dng các dçit thi dua thirc hin thng lçii nhim vii chInh tn; tuyén 
truyn cac grnmg ngu&i t&, vic t&, biu dumg nhtng din hInh tiên tién, mô 
hInh hay, cách lam sang tao  trong lao dng, san xut, bce tip,  cong tác... 

- T chüc các hoat  dng k' nim, dâng hiiang tai  nghia trang, nhà tu&ng 
nim các anh hung lit Si; gp mat, giao km vâi nhân chirng ljch si:r, ngu&i có cong 
vOi each mng, vâi Dâng, vâi nu&c; trao ttng bang khen, huy hiu Dãng; t chi'rc 
thàm quan di tIch ljch sir, hành hrnmg v ngun... 

- To chüc các hoat  dng van hóa - van ngh, th dc - th thao, thông tin c 
dng tnrc quan nhân djp các ngày 1 và ngày k nim; t chirc tça dam, g.p m.t 
noi chuyn truyn thng. Tuyên tmyn qua các hi nghj s, tng kt, giao ban 
cong tác, sinh hoat các chi b, hi, doàn th; tang cu&ng tuyên tnuyn thông qua 
ban tin thông tin ni b, trang thông tin din tü cüa các Co quan, don vj, doanh 
nghip...; xây dimg các pano, áp phIch, bang rOn, bang din tir, cng chào...; phát 
dng treo c& Dâng, c& T quc tai  trt s& trong các djp k nim. 

- Dy manh  các  hoat  dng thäm hOi, chàm soc các gia dInh chInh sách, ngix&i 
có cong v&i cách mng, các boat dng "Dn an dáp nghia", "Ung nuóc nhâ 
ngun", giüp d các gia dInh con gp nhiu khó khan... 
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III. TO CHUC TIIVC HIN 

- Cp üy các TCCS Dãng trirc thuc, Doàn th thuc Khi can cü vão hrnrng 
dn và tInh hInh, diu kin ci th& tp trung th chüc trin khai các hoat  dng tuyên 
truyn kr nim các ngày l lan và sir kin lch si'r quan trçng trong qu I näm 2022 
vâi các hInh thirc phü hqp trong bi cãnh ãnh huang cüa djch bnh Covid-19, gn 
vói tuyen truyn thirc hin thim viii chInh trj cüa cci quan, &m vj, doanh nghip. 

- Chü dng nm bat tInh hInh dix 1un cüa can b, dâng viên và ngixai lao 
dng trixâc, trong và sau thai gian nghi Tt Nguyen dan, dip  k nim các ngày l 
lan, các sir kin chInh trj trng tam trong qu; tiir do có giãi pháp kjp thai chi do 
thông tin tuyên truyên, djnh hix&ng dix 1un xã hi; aau tranh phân bác cac lun 
diu sai trái, xuyên tac  cüa các th 1irc thu djch, phân dng. 

IV. MQT SO KHAU HIEU TUYEN TRUYEN 

1. Muing dat nu'àc dôi m&i, mimg Dáng quang vinh, mimg xuán Nliám Dan! 

2. Nhit lit chào miing 92 nám Ngày thành 1p  Dáng C5ng san Vit Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2022)! 

3. Toàn Dáng, toàn dan, toàn quân ra thc thi dua thirc hin thng lcxi nhim vy 
phát trién kinh te' - xä ht7i nám 2022! 

4. Toàn Dáng, toàn dan, toàn quán pMn dá'u thy'c hin thng fril nghj quyé't 
dgi hç5i dáng các cá'p và Nghj quyê't Dgi h(5i XIII cza Dáng! 

5. D mgnh hQc tp và lam theo tu' twóng, dgo d&c, phong cách H ChI Minh! 

6. Nhiçt lit chào mirng 67 nàm Ngày Thy thuc Vit Nam (27/2/1955 - 
27/2/2022)! 

7. Nhiçt lit chào mirng 63 nám Ngày truyn thng Bô dç3i Biên phông 
(03/3/1959 - 03/3/2022) và 33 nám Ngày Biên phông toàn dan (03/3/1989 - 
03/3/2022)! 

8. Dáng C5ng san Vit Nam quang vinh muon nám! 

9. Nu'àc C5ng hoà xd hç5i chi nghia Vit Nam muOn nám! 

10. Chi tjch H ChI Minh vidgi sang mâi trong sy' nghip cia chüng ta! 

Noi nhân:  
- Ban Tuyên giáo TU, }

báo - Thithng trirc DUK, 
- Các TCCS Dãng trirc thuc, 
- Doàn th thuOc Khôi, 
- Luu. 
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