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HIfONG DAN 
tuyên truyn kt qua Hi nghj lan thfr tir 

Ban Chap hành Trung 1rrng Bang khoá XIII 

Thirc hin Huàng dn s 41-FID/BTGTU ngày 03/12/2021 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy ye tuyên truyên két qua Hi nghj lan thu tu Ban Chap hành Trung 
ming Dàng khoá XIII và sr chi do cüa Thuing trrc Dàng u Khôi, Ban Tuyên 
giáo Dãng uST Khôi huàng dan Cong tác tuyên truyen trong Dâng b Khi nhij sau: 

I. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 

1. V tInh hInh kinh t - xâ hi, ngân sách nba nuic näm 2021 và phixang 
hirông, nhim vii 11am 2022; k hotch tài chInh - ngân sách Nba nuOc 3 näm 2022 
- 2024; lüi th?yi diem thirc hin cái cách chInh sách tiên luang; phèng, chng djch 
Covid-19. 

1.1. Tmnh hlnh kinh ti - xã h5i, ngân sách Nhà nu'ác nám 2021 và phuvi'zg 
huóiig, nhiêm vy nám 2022 

- Phân tIch bi cành thirc hin k hoach  phát trin kinh t - xã hi: Näm 2021 
là nàm du thirc hin Nghj quy& Di hi dai  biu toàn quc ln thu XIII cüa Dâng, 
näm dâu thrc hin Chiên luçic phát triên kinh t - xâ hi 10 nam 2021 - 2030 và k 
hoch 5 nàm 2021 - 2025 trong bôi cânh thiu kbó khàn, thách thüc hcm nàm 
2020. Kinh t th giâi suy giãm do djch Covid-19 din bin phirc tap. Trong nrnc, 
san xu.t kinh doanh, tang tnrYng bj ành hithng nghiêm trQng, do chüng ta phái áp 
dung nhiu bin pháp phông djch chua trng có trong tin l vi miic tiêu bão v süc 
khoé Nhân dan. 

- Khng djnh trong bi cành có nhiu khó khän, thách thüc, nh? sir vào cuc 
quyt 1it cüa ca h thng chInh trj; sir üng h, chia sé, tin tming cUa các tng l&p 
Nhân dan và cong dng doanh nghip, chüng ta vn hoàn thành nbiu m1ic tiêu, chi 
tiêu, nhim vi d ra. Kinh t vi mô n djnb, 1m phát duçic kim soát, các can di 
lan cUa nên kinh tê Co bàn duqc git vUng, thu ngân sách Nba nuâc ithc vuot du 
toán, co bàn bão dam ngun 1c cho cong tác phOng, ch6ng djch bnb và các nhiêm 
vii cap bach khác. ChInh sách tài khoá duçic thc hin chü dng, 1mb hoat, kip thai, 
tháo g khó khän cho doanh nghip và nguai dan. Chuyên dOi linh hoat k hoach 
h9c tQp, giàng dty, t chuc t& các kS'  thi, khai giãng nàm h9c mâi, bâo dam giáo dic 
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ph thông, dào to nhân 1irc gn vâi tang cuing tim 1rc khoa h9c - cong ngh thIch 
urng an toàn vi djch bnh. Các hoat dng van boa, xã hi duqc t, chüc dithi nhiêu 
hInh thüc phü hçip vâi tInh hInh djch bnh, nMt là tang cuông üng diing cong ngh, 
trirc tuyn, lan toà giá trj t& dçp v van hoá, tinh thn trong Nhân dan. 

Trong bi cành djch bnh, thicc hin giãn cách xã hi, các hot dng di mri 
sang tto, chuyn di s& 1rng diing khoa h9c - cOng ngh duqc thUc dy manh  me. 
Quc phông, an ninh, chü quyên, biên giâi quôc gia duqc gi vfrng; trt tir, an toàn 
xã hi disçc bão dam. Cong tác di ngoi dlx?c  trin khai dng b, toàn din, linh 
hoat, hiu qua, phü hgp vâi bi cánh thirc tin, tht là ngoi giao v.c-xin. Kjp th?i 
xt'r 1 tin giâ, sai sir that v tInh hInh Covid- 19 không d gay hoang mang, kIch 
dng chia re, ành hithng dn nim tin cüa Nhân dan và cOng tác phông, chng djch 
bnh... 

- Khng djnh s1r diu hành quyt 1it cUa ChInh phü trong bi cãnh dt nithc 
xut hin nhftng vn dé thách thirc mói, dâ tüng buôc vuçYt qua khó khän, duy trI, 
phic hM và phát trin kinh t, chäm sóc, bão v si.'rc khoé và diii sng Nhân dan; sir 
dng tam hip 1irc cüa các tang lap Nhân dan, cong dng doanh nghip và dng 
bào ta i nrnrc ngoài trong cuc chiên chng djch Covi-19; d cao truyn thng 
doàn kt, yêu nuâc, "thutrng ngtrài nhu the' thucing than ", "lá lành duim lá rách, lá 
rách It diem lá rách nhie'u" cUa dan tc ta. 

- Phân tIch nhü'ng tn tai, han ch, khó khän, bt cap; nhüng dim nghen, 
nguyen nhân và phuong hithng khc phiic; nhüng bài hçc kinh nghim rut ra trong 
qua trInh lath dao,  diu hành, t chirc thirc hin n djnh, phát trin kinh t - xä hi 
và thim vii, giãi pháp chü yu cn tp trung trong nhü'ng tháng cuM näm 2021. 

- Lam rO bi cãnh, quan dim, miic tiêu, các chi tiêu chü yu trong K hoach 
phát trin kinh t - xä hi näm 2022. Khng djnh nam 2022 là nam có nghTa quan 
trçng trong vic phiic hi và thüc dy phát trin kinh t, tao  nn tang cho vic thcc 
hin các miic tiêu cüa Ké hoach phát trin kinh t - xã hi 5 näm 2021 - 2025; 
trong do cn luu , tang cuè'ng länh dao,  chi  dao,  diu hành thrc hin các giài pháp 
phát trin kinh t - xã hi; tháo gc khó khàn, xir l các vn d tn d911g, các nit 
thtt và dim nghen cho du tu, phát trin san xut, kinh doanh; ca cu lai  mt s 
ngành, lTnh virc quan trçng và doanh nghip dang bj tác dng trrc tip bâi Covid-
19 nhu thrniing mai,  djch vy, hang khOng, du ljch... dê thIch 1rng vai trng thai 
bInh thuing mOi; giài pháp bào v doanh nghip trong các linh virc chU dao  cüa 
nn kinh t, qua trInh tái cu trüc chui san xut và cung üng toàn c.u; dy math 
giãi ngân vn du tu cOng, nhât là các dir an lan, tr9ng dim qu6c gia; nghiên ciru 
xây drng kjch bàn tang trithng mói cho thai k' h.0 Covid- 19... 

- Các chi tiêu và thim vçt, giài pháp chü yu trong dir toán ngân sách Nhà 
nithc nàm 2022, K hoach tài chInh - ngân sách Nba nuOc 3 nam 2022 - 2024 
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nh&m bào dam huy dng, phân b, sü diing hiu qua tng th các ngun 1%rc Va vic 
Trung uang lüi thii dim thirc hin cãi cách chInh sách tin lrnmg theo Nghj quyt 

s 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 cüa Hi nghj Trung uong 7 (kboá XII) v "cái cách 
chInh sách tin lu'o'ng di vài can b5, cong chi'c, viên chic, 4rc lwng vu trang và 

ngu'O'i lao d5ng trong doanh nghip" d ixti tiên ngun 1irc cho cong tác phông, 

chng djch bnh. 

1.2. Ké't qua cOng tác phOng, chng djch Covid-19 thai gian qua, quan diem, 

chz truv'ng, nhim vu, giáipháp trong thai gian t&i 

- Phân tIch tInh hInh djch beth  trên th giói và Vit Nam, müc dO nguy him 
và lay lan cUa các bin chüng dà gay tác dng tiêu circ dn nn kinh t và di sng 
Nhân dan; khng djnh sir vào cuOc  cüa cà h thng chInh trj, sir n lrc cüa kic 
luçing tuyn du cMng djch và tinh thin doàn k&, dng tInh, Ung hO cUa các thng 
lap Nhân dan, doanh nghip dã tirng buOc kim soát djch bnh, dua cuOc  sang trà 
iaj trng thai bInh thuang mâi. K& qua cong tác phông, chng djch dä th hin rO 
tInh ixu vit cUa hO thng chInh trj nuac ta duói sir lãnh dao  cüa Dãng, th hiOn tinh 
than dai  doàn kt toàn dan tOc,  tinh thn tuang than, tuang ái cüa Nhan dan ta. 

- Khng djnh các quan dim: (1) Tip tiic d.t sue khoé, tInh mng nguai dan 
len trên h&, truâc h&; phát buy vai trô nguôi dan là trung tam, là chü th trong 
phông, chng djch. (2) Thng nht trong toàn quc viOc thirc hiOn thIch irng an 
toàn, linh hoat, kim soát hiOu qua djch Covi- 19 vói 10 trInh tung buâc, chit ch, 
phü hcip, khà thi; vera phông, chng djch hiOu qua vua khôi ph'ic và phát trin kinh 
t - xâ hOi;  bão dam an dan, an sinh, trt tir, an toàn xã hOi.  (3) Phông djch là chin 
lucic thu&ng xuyên, lâu dài; tiêm chüng, xét nghim, cách ly, diu trj là diu kiOn 
tiên quyt; tip tiic thirc hiOn yêu cu 5K, d cao thüc nguai dan. 

- Càth báo và nâng cao hiu bit cüa các tang lap Nhân dan v nguy cci büng 
phát và din bin phirc tp cUa tInh hInh djch bOnh.  Tip tic phát buy trách nhiOm 
cña cã hO thng chInh trj, sue mtnb dai  doàn kt toàn dan tOe  trong phông, chng 
djch và khOi ph%lc, phát trin kinh th - xâ hOi.  Phát buy trách nbiOm cüa cp u5', 
chInh quyn các cp, nht là ca s&; d cao trách nhiOm nguai drng d.u, phát buy 
tinb tir chü, linh boat, sang tao,  tçr chju trách nhiOm cüa các co quan, don vj, dja 
phixang trong phông, chéng djch. 

- Lam rO các nhiOm  vii, giái pháp cn lânh dao,  chi  dao  trong thai gian tai; 
nhn manh  miic tiêu phông, chng djch Covid-19 nhm thIch 1rng an toàn, 1mb 
boat, kim soát hiOu qua djch Covid- 19, trng buàc dua cã nuâc chuyn sang trng 
thai bInh thixang mâi; bão vO tôi da sac khoé, tInh mng cüa nguai dan; kbOi phuc 
va phát trin kinh t - xã hOi;  bào dam an ninh, trt tir, an toàn xâ hOi. 
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- Tip tiic ton vinh dng bào, dng chI, chin s', các hrc luvng nth tuyn du 
chng djch, nht là ngành Y t, các 1rc luçing vu trang và can b Co s& dung cam, 

hy sinh quên mInh vi sinh mnh, sirc khoê và cuc sng yen bInh cüa nhân dan. 

- Cp nht thu&ng xuyên v các hoat dng phông, chông djch Covid-19 tai 
các dja phiiong, co quan trên Ca nithc; các hoat  dng ngoi giao, hçip tác qu& t 
trong phông, chng djch nh&m nâng cao vj th cüa Vit Nam trên tnrng quôc tê; 
các hoat dng kim tra, xü l các trthng hqp vi pham dua tin sai sir th.t, xuyên 
tac, chng phá cong tác phông, chông djch bnh. 

2. K& lun s 21-KL/TW ngày 25/10/202 1 cüa Hi nghj ln thu tu Ban Chp 
hành Trung uang Dáng khoá XIII v dy manh  xây dimg, chinh dn Dãng và h 
théng chInh trj; kiên quy& ngän chn, dy lUi, xir l nghiêm can b, dãng suy 
thoái v tix ti.thng, chInh trj, dao  due, 1i sang, biu hin "ty' diln biê'n ", "ty' chuyJn 
hoá" (Kt luân s 21-KL/TW). 

- Khng djnh dithi s11 lãnh dao,  chi  dao  tp trung, quy& lit, thuing xuyên, 
lien tic, có tr9ng tam, trQng diem cUa các cp ui', th chüc dâng, Nghj quy& Trung 
uong 4 khoá XII v xây drng Dâng dã duçc trin khai thirc hin nghiêm the, toàn 
din, dng b, thng nht, thirc sir di vào cuc sng, dat  nhiu kt qua quan trçng, 
có buôc dt phá, tao  chuyn bin tIch circ trong Cong tác xây dirng, chinh dn 
Dãng, nâng cao näng hrc lãnh dao,  sue ehin du, sr doàn k& thng nht trong 
Dàng, cüng cô niêm tin cüa can b, dáng viên và Nhân dan di vOi Dãng, Nhà 
nuâc và ch do. 

- Phân tIch nhftng htn ch, khuyt dim; nguyen nhân chü yu cüa han  ch, 
khuy& dim sau 5 näm thirc hin Nghj quy& Trung uong 4 khoá XII. Trong do chi 
rô nhttng nguy co Dàng chi ra vn tn tai,  có mtt con gay gt han; tham nhüng, 
tiêu cire, suy thoái, "ty' diln biln ", "4i'  chuyê'n hoá" trong ni b, sir chng pM 
cüa các th lirc thu djch cOn din bin phue tap;  nhüng yêu cu cüa vic dy manh 
toàn din cong tác xây drng, chinh dn Dàng. 

- Khng djnh nhüng bài hçc kinh nghim sâu sc rut ra tir thirc tin thrc hin 
Nghj quyt Trung uo'ng 4 khoá XII: (1) Vai trô länh dao,  chi  dao  thu&ng xuyen, 
quyt lit, kiên quyt, kiên trI cüa Ban Chip hành Trung uang Dãng, B ChInh trj, 
Ban BI thu, cáe cp uT,  t chirc dàng, nh.t là dng chI Tng BI thu và nguêi di'mg 
du các cp; sir doàn kt thng nh.t trong toàn Dàng có nghia quyt djnh d th%rc 
hin thäng lçii Nghj quyêt. (2) ChU truo'ng dUng dn cUa Nghj quyt së t?o  duçic sir 
thông nhât ye nh.n thIrc, hành dng trong toàn Dãng, h thông chInh trj và Nhân 
dan; dông thi day math  tong ket thire tin, nghien eiru l lun, cung ep kjp thai co 
si khoa hçc eho vic hoach  djnh du&ng 1éi, ehU tnwng cUa Dãng, pháp lu.t cUa Nhà 
nuâc. (3) Phãi thm thun sâu se quan dim cong tác can b là nhim vi "then 
chat" eUa cOng tác xay dirng Dâng, là nhân t quyt djnh sir thành bai  cUa each 
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mng, tp trung xây dimg di ngü can b các cp, nht là can b cp chin krçic, 
ngithi dung d.0 có dü phm cht, nàng 1irc, uy tin ngang tam nhim vii. (4) Xác djnh 
dung trçng tam, trçng dim sê to dt phá trong th?c hin Nghj quy&; kt hcip hài 
hoà giira "xây" và "chó'ng", kiên quyt xu l nghiêm các tnrng hçp suy thoái d 
to sir ehuyn bin rO net trong thirc hin Nghj quyt. (5) Phâi thirc s1r phát huy dan 
chü, dira vào Nhân dan d xay drng, chinh dn Dãng. 

- Quán trit miic tiêu, thim vii, giài pháp ehü yu trong th&i gian ti, trong 

do nhn manh  2 nhóm nhim vit, giài pháp: Tp trung xây dirng di ngü can b các 
cp, that là cp chin luçic và ngi.thi dung Mu gn vói dM mOi, sp xp t chüc b 
may cüa h thng chInh trj tinh g9n, hot dng hiu lirc, hiu qua; tang cuing cong 
tác kim tra, giám sat, k 1ut dâng, kiên quyt, kiên tn Mu tranh phOng, chng 
tham nhQng, tiêu circ, xü l nghiêm can b, dâng viên vi phm. 

- Phân tIch nhi)ng ni dung mói cüa Kt lun s 21-KL/TW: Phtm vi dugc 
mu rng, không chi trong xây dirng, chinh dn Dâng ma cã trong xay dirng h 
thng chInh tn; không chi ngàn chtn, My lüi ma phãi chü dng tin cOng, Mu 
tranh, kiên quy& x1r l nghiêm t chüc, cá nhân có biu hin suy thoái, "ty diln 
biln ", "tr chuyn hoá ", nhU'ng hành vi tham nhiing, tiêu circ... Lam rô nhân diên 
nhttng biu hin cüa sir suy thoái v tu tithng, chInh trj và 4o due, li sng, "ty 
diln bié'n ", "ty chuj4n hoá ", tiéu circ trong tInh hInh mâi, trong do nh.n manh, 
nguy him nht là sir phai nhat l tithng cách mng, không kiên djnh con duung di 
len chü nghia xã hi, mci h, dao dng, thiu nim tin, nOi trái, lam trái quan dim, 
du&ng li cüa Dâng. 

- Chü trçng xay drng Bang v dao  due; tang cuung giáo diic dao  due each 
mng, giü gin phm chat, uy tin, danh dir, lam cho mi can b, dàng viên, nht là 
ngisui dung Mu, can b lath dao,  quàn l nhn thuc sau sc hon trách nhim eüa 
minh tnrâe Bang, tnrâc nhân dan; luôn vftng yang truue khó khän, thách thüc, 
không bj cam d b&i quyn 1irc, 4t cht; giü gin li sang trong sach,  lành manh, 
dt lçii Ich chung, iqi Ich qu& gia, dan tc len trên lgi Ich cá nhân. 

- cao trách nhim nêu gixang cüa can b lãnh dao,  quãn l, ngithi dung 
Mu và can b, dàng viên; can b chue viii càng cao thi càng phai gucmg mu; ngän 
ngüa, cãnh báo, phé phán nhü'ng vic lam sai trái. Du tranh math  me chng chü 
nghTa Ca nhân, thói Ieh k, viii lqi, "lçii Ich nhóm ". Hoàn thin, thirc hin cci ch 
kim soát vic thirc thi quyn 1irc cüa nguôi cO chüc, có quyn, xu l nhüng hành 
vi vi pham k' lut Bang, pháp 1ut cüa Nhà nithc; chng tham nhüng, tiêu cue. 

- Nhân rng din hinh hçe tp và lam theo tu tithng, dao due, phong each H 
ChI Minh gn vui thire hin Nghj quyt Trung ucmg 4 khoá XII và Kt lun s6 21-
KL/TW; chü trQng vic nêu gilong và lam theo Bác thông qua nhftng hành dng cii 
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th, thi& thirc, phñ hqp chCrc trách, thim v1i &rçic giao, gop phn tao  sir lan toà 

math me trong xã hi. 

3. Quy djnh s 37-QD/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chip hành Trung hang 
v nhüng diu dàng viên không duqc lam (Quy djnh s 37-QD/TW). 

- Phân tIch vic b sung, sira di, hoàn thin và ban hành quy djnh md v 
nhttng diu clang viên không diiçic lam; lam rO vic k thüa nhUng ni dung con 
phü hçip trong Quy djnh si 47-QD/TW ngày 01/11/2011 cüa Ban Chap hành Trung 
irnng khoá XI v nhüng diu dáng viên không dirçc lam; nhüng ni dung mâi, ni 
dung süa di, bi sung trong Quy djnh s 37-QD/TW là nhUng v.n d c& löi quan 
trçng v rèn luyn tu tiRing, chInh trj, phm chit dao  due, 16i sang cüa can b, 
clang viên theo tinh than Nghj quy& Dai  hi XII, XIII cüa Dãng, Hin pháp näm 
2013, Nghj quyêt Trung uong 4 khoá XI, XII và K& lun si 21-KL/TW. 

- Kh&ng djnh Quy djnh s 37-QD/TW là can cü, cci sâ quan trQng d xem xét, 
xi:r 1 các vi pham cüa can b, clang viên, clap lmg cluçic yêu c.0 cüa cong tác xây 
dimg, chinh dn Dãng trong tInh hInh mâi. 

- Thu?mg xuyên thông tin, tuyên truyên v qua trIth thirc hin Quy djnh s 
37-QD/TW tai  các dja phucmg, dan vj. 

4. Phãn ánh tIth hIth trin khai thirc hin các nghj quyt, kt 1un, quy djnh 
cUa Hi nghj Trung uang 4 khoá XIII, chü tr9ng tuyên truyn chuang trIth hành 
dng, k hoach thrc hin, sir lãnh dao,  chi  dao  cUa Dãng, Quc hi, diu hàth cüa 
ChInh phü, sir vào cuc cüa các cp, các ngành, sr n 1?c  cüa các tang hrp Nhân 
dan trong vic thirc hin các mic tiêu, thim viii dã d ra; lam rO vai trO, trách 
nhim cUa cp u clang, chInh quyn, ngiRii di'rng dtu trong lath dao,  chi  dao  trin 
khai thuc hin. 

5. Thông tin, tuyên truyn v qua trInh th ch hoá ni dung Nghj quyt Dai 
hi XIII cüa Dâng, cac nghj quyêt cüa Trung uang và các k& 1un cüa Hi nghj 
Trung uang 4 khoá XIII, Nghj quyt cüa Qu& hi, th.t là nhUng vn d v kim 
soát quyn l%rc, chng chy chüc, chay quyn; xây dimg di ngU can b các cap; 

phOng, chng tham nhüng, tiêu c1rc; cãi each hành chIth; thirc hàth tit kim, 
chng lang phi; phát trin, 1rng diing khoa h9c - cong ngh, di mói, sang tao  trong 
san xut, kith doanh, phát trin ngun nhân lirc; phát hin, lira chpn, trçng diing 
than tài; phOng, chng và khc phiic hu qua cUa djch Covid- 19, phic hi và phát 
trin kinh tá - xA hi. 

6. Biu duong sir n lirc, sang tao  cüa các cp, các ngành, ca quan, t chüc, 
doath nghip và cá than trong thixc hin các giãi pháp v phOng, chng djch 
Covid- 19, phiic hi phát trin kinh t - xâ hi viii chin luGc "ThIch ing an toàn, 
linh hogt, kié'm soát hiu qua d.ich Covid-19 "; dy manh xây dimg, chith dn 
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Dâng và h thng chInh trj; kiên quy& ngàn chin, dy lüi, xir 1 nghiêm can b, 
dáng viên suy thoái v tu tu1ng, chInh trj, dao  di'rc, 1i sang, biu hin "ty diln 

biên ", "ty' chuyên hoá" theo tinh thn các kêt 1un Hi nghj Trung ucing 4 khoa 
XIII, các Nghj quyt cüa Quc hi khoá XV, các van ban chi dao,  diu hành cüa 

ChInh phü, tao  khI th thi dua h9c tap,  lao dng, san xuât trong toàn Dâng, toàn 

dan, toàn quân. 

7. Thông tin ye Cong tác du tranh phông, chng tham nhüng, lang phi, tiêu 

crc; cong tác chi dao,  phát hin, xü 1 tham nhüng trên linh vrc kinh t - xä hôi, 
du tranh vi các ba1  ti pham; len an manh  me nhftng biu hin suy thoái v tu 
tuóng, chInh trj, dao  düc, iM sng, "tt diln bie'n ", "tt chuyén hoá" trong ni be... 
gay hu qua xu, can tth s11 phát trin kinh t - xã hi cüa dt nuâc, lam giâm nim 
tin cüa Nhân dan vói Dâng, Nhà nucc ta. 

8. Thông tin déi ngoi v nhQng thành tiru d6i mói cüa dt nuóc, ljch si:r, 
truyn thng van hoá cüa dan tc; quâng bá hInh ãnh Vit Nam hoà bInh, hçip tác 
và phát trin; cüng c quan h di ngoi cüa Vit Nam vi các di tác, nâng cao vj 
th, uy tin cüa Vit Nam trên triRing quc t; khoi dy và bi dp khát vQng phát 
trin dt nuc phn vinh, hnh phüc. 

9. Kjp thñ dâu tranh, ngän chtn thông tin xu, dec,  quan dim sai trái, thu 
djch igi diing xuyên tac  quan diem, du&ng lôi cüa Dâng, chInh sách, pháp lu,t cüa 
Nhà nuc, chia rê khi dai  doàn kt toàn dan tc, chng phá cong tác länh dao, 
diu hành phát trin kinh t - xä hi nithc ta và phông, chng djch Covid-19. 

II. HINH THI5C TUYEN TRUYEN 

Cp uy cac TCCS Dâng trirc thuc can cü vào ni dung tuyên truyên và tInh 
hInh, diu kin cii th trong bi cánh ãnh huing cüa dch bnh Covid-19 d lãnh 

dao, chi  dao  và hra ch9n các hInh thirc tuyên truyn phü hqp, thit thirc, hiu qua 
nhu: 

- T chüc các hi nghj tuyên truyn, quán trit; tuyên truyn trong các hi 
nghj báo cáo viên, sinh hoat  các chi b, hi, doàn th vá các chucing trInh sinh hoat 
ngoi khóa và th chit trong nhà triRing; t chirc các phong trào thi dua yêu nuóc 
kt hçip vth tuyên truyn thirc hin nhim vii chInh trj cüa ca quan, &in vj, doanh 
nghip và các ngay l hn cüa dt nuâc, cüa tinh. 

- Tuyôn truyn trén Internet, mang xa hi: Các ca quan, dcm vi, doanh 
nghip, doàn th& cá nhân tIch circ däng tái, chia sé các tin, bài vi&, thông tin chInh 
thong v kt qua Hi nghj 1.n thu tu Ban Ch.p hành Trung uang Dãng khóa XIII 
trên Internet, mng xâ hi trong và ngoai nuc (Trang thông tin din tü cUa các 
ban, sâ, ngành, tnthng hoc, doanh nghip, Facebook, Zalo, Youtube, VCNET,...). 
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- Tuyên truyn qua các hoat  dng van hóa, van ngh, hi thão, tça dam, 
thông tin, c dng tr1rc quan trên bang rOn, khu hiu, pa-nO, áp-phIch, tranh ânh, 
bang din tü, tài lieu, n phm tuyên truyn... 

III. TO CHUC THIIC HIIN 

- C.p üy các TCCS Dàng trirc thuc, Doàn th thuc Khi can cir vào hithng 
dn và tInh hInh, diu kin c1i th, tp trung trin khai t chirc dçit sinh hot chInh tn 
sâu rng trong toãn dãng b (chi be),  nhim quán trit sâu sc Kt lun s 21-KL/TW 
to bithc dt phá mó'i trong thirc hin Nghj quyêt Trung uong 4 khóa XII, kh.ng dinh 
trách nhim, quyt tam cüa tirng cp Uy, t chüc dãng, cüa mi can b, dãng viên, nht 
là nguii dirng du, can b lãnh dao,  quãn l. Quán trit, tuyên truyn các nghj quyt, 
kt lun, quy djnh cüa Hi nghj Trung uang 4 khóa XIII theo hrnrng dn nay và xay 

drng các chiiang trInh hành dng thirc hin. 

- Qua vic tuyên truyn và trin khai thirc hin các nghj quyt, kt lun, quy 
djnh cüa Hi nghj Trung ixcmg 4 khoá XIII và các nghj quyt cUa Quc hi khoá 
XV; các cp u d ra các giài pháp n djnh tInh hInh tis tithng can b, dàng viên và 
ngui lao dng truóc các vn d có tInh cht "ph&c tçip ", "nhgy cam" lien quan 
dn phát trin kinh t - xã hi; phông, chng djch Covid-19; xây dirng, chinh dn 
Dáng và h thng chInh tn; du tranh phông, chng tham nhüng, lang phi, tiêu c1rc; 
xir 1 can b, dãng viên suy thoái v tu tiRing, chinh trj, dao  dirc, li sng, biu 
hin "tt dién bién ", "tt chuyên hoá "./. 

Ncyi nhân:  
- Ban Tuyên giáo TU, 
- Ban Thuing vi DUK, j De bao cao 
- Các TCCS Dáng trirc thuc, 
- Doàn thanh niên; Hi CCB Khôi, 
- Liru. 

 

Vu Thi BIch Hoà 
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