UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 800 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 6 năm 2021

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền các nội dung theo
định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp
chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử, Bản tin;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 256-CV/BTGTU ngày 04/6/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về việc định hướng tuyên truyền trên báo chí; để công tác tuyên truyền
trong thời gian tới bảo đảm đúng định hướng và đạt hiệu quả cao, Sở Thông tin
và Truyền thông trân trọng đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền
hình Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện
tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và
các hình thức thông tin cơ sở khác tập trung tuyên truyền tốt một số nội dung
trọng tâm sau:
1. Tuyên truyền đậm nét kết quả, thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Khẳng định Cuộc bầu
cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thực sự là ngày hội của toàn dân;
góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động khai thác, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu
nước, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử; tiếp tục
đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, những âm mưu chia rẽ, kích động
của các thế lực thù địch về kết quả cuộc bầu cử.
2. Tăng cường cao độ tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19. Tập trung thông tin kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, khách quan, trung
thực, tích cực về tình hình dịch, bệnh Covid -19, nhất là diễn biến tình hình dịch
bệnh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt,
đồng bộ, kịp thời; những chính sách đặc thù, quan trọng của tỉnh trong công tác
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phòng, chống dịch bệnh; những nỗ lực chung, sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn
quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong cuộc chiến chống đại dịch Covid19; những kết quả đạt được, các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống
dịch Covid-19; ca ngợi, động viên những tấm gương, “anh hùng” thầm lặng hy
sinh trên tuyến đầu phòng, chống dịch; hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Tổ
An toàn Covid-19, các chốt kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, phản ánh những tổ
chức, cá nhân chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19; những trường
hợp không chấp hành những quy định về phòng, chống dịch, việc xử phạt vi phạm
để giáo dục, răn đe các trường hợp khác.
3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị năm 2021 theo Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 22/4/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu,
học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và công tác triển khai
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các
quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng; các hoạt động bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình
hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.
4. Các cơ quan báo chí tiếp tục có bài viết, chương trình phân tích, bình luận
sâu sắc, lan tỏa bài viết “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" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng; ghi nhận, phản ánh các ý kiến phản hồi tích cực từ cán bộ, đảng viên, nhà
nghiên cứu, các tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa của bài viết; khẳng định
bài viết đã phản ánh mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục
hành trình trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; cũng cố
vững chắc thêm cho người đọc nhận thức chính trị và niềm tin vào con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
5. Tuyên truyền những kết quả tích cực của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã
hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2021. Trong đó, trọng tâm tuyên
truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các chủ trương, chính sách của tỉnh
nhằm hỗ trợ, động viên, cổ vũ các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân chủ
động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu
quả “mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp
phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
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6. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân
gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/3/2021 01/7/2021, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) theo phương châm “chiến
dịch thần tốc", quyết liệt và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính
phủ, Bộ Công an giao.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối
hợp và thực hiện tốt nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Vinh

