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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 7 năm 2022

V/v định hướng công tác
tuyên truyền tháng 8/2022

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
các huyện, thị xã, thành phố.
Theo Công văn số 852-CV/BTGTU ngày 22/7/2022 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy “Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2022”; Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt
Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền các nội dung trọng
tâm sau:
1. Công tác xây dựng Đảng
- Tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện các văn bản, nghị quyết của
Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
khẳng định sự quyết tâm chống tham nhũng với tinh thần “không có vùng cấm,
không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước; sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao
của dư luận, nhân dân; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc xây dựng văn hóa liêm chính, không
tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Quy định số 69-QĐ/TW ngày
06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Nghị
quyết số 21-NQ/TW 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.
- Tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/6/2022 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt
động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030 đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và tổ chức thực
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết.
- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng
hệ thống chính trị năm 2022 theo tinh thần Kế hoạch số 189/KH-MTTQ-BTT
ngày 01/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XI, XII), Kết luận số 21-KT/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII,
gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số
168/KH-MTTQ-BTT ngày 10/02/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh “thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh năm 2022”; Tập trung triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2022
của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong
sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Kế hoạch số
177/KH-MTTQ-BTT ngày 21/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh “thực hiện 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"”.
- Tiếp tục tuyên truyền nội dung tác phẩm “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 (Công văn số 2000/MTTQ-BTT
ngày 06/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).
2. Về kinh tế -xã hội
- Tuyên truyền phản ánh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, địa phương.
- Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh tình hình, kết quả triển khai Chương
trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc phát động và tổ
chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2022; những nỗ lực của các địa
phương, đơn vị và của nhân dân trong tỉnh thi đua lao động, sản xuất, kết quả
triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
tháng 7 và những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8/2022; các chương trình, kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ
5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW về
tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có
thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo

đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, công tác
quảng bá, mở rộng thị trường xuất khẩu; tình hình hoạt động du lịch trong điều
kiện bình thường mới; những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đồng bộ cơ chế,
chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các giải
pháp kích cầu tiêu dùng nội địa; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,
kinh doanh hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Biểu dương, cổ vũ các
đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân triển khai, phát động thi
đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022 gắn với các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
- Tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;
đẩy mạnh việc tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước
ta đối với vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển; đồng
thời, tuyên truyền những nỗ lực của Việt Nam trong việc góp phần ổn định, giữ
vững an ninh khu vực, nhất là đối với vấn đề Biển Đông; thông tin, tuyên
truyền về các chính sách, pháp luật, thành tựu, kết quả thực hiện công tác nhân
quyền trên địa bàn tỉnh; công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh
thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô năm 2022; tuyên truyền về
kỹ năng phòng, chống đuối nước...
- Liên quan đến Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn
2021 - 2025 đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi: Tiếp tục tuyên truyền vận động
người dân vùng có dự án đi qua nhận thức về tầm quan trọng của dự án đối với
sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thuận, chấp hành các quy
định về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; tạo điều
kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án.
3. Tuyên truyền Giải báo chí và các Cuộc thi do Trung ương phát
động
- Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại
đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022; Cuộc thi viết chính luận
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo

chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII...
- Tuyên truyền cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt
Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022; cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ
đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022; Cuộc thi và Triển lãm
ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022...
4. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng
- Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2022 theo Hướng dẫn
số 50/HD-MTTQ-BTT ngày 13/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm: 92 năm Ngày truyền
thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022); 110 năm Ngày
sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất
sắc của Đảng và Nhà nước ta (07/8/1912 - 07/8/2022); 57 năm Ngày chiến
thắng Vạn Tường (18/8/1965 - 18/8/2022); 158 năm Ngày anh hùng dân tộc
Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 - 20/8/2022); 63 năm Ngày khởi nghĩa Trà
Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28/8/1957 - 28/8/2022); 77 năm Cách mạng
Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại
giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp
tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022); Năm hữu nghị Việt Nam Campuchia năm 2022...
- Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị và tổ chức đại hội hội cựu
chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ
VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 2027; đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trên đây là một số định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2022, đề
nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ
chức triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBMTTQVN tỉnh;
- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu VT, Ban TC-TG.
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