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HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền quý IV năm 2021
----Quý IV năm 2021, là thời gian toàn huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển
khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống; là thời gian các cấp, các ngành tập trung phấn
đấu để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; đồng
thời đây là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện và ngày lễ kỷ niệm quan trọng của quê
hương, đất nước đặc biệt là kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại huyện (01/12/1991 01/12/2021). Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong quý, Ban Tuyên giáo
Huyện ủy hướng dẫn một số nội dung cơ bản như sau:
I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XVI và chương trình hành động số 10-CTHĐ/HU ngày
10/6/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII và Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XIII), kết quả kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khóa XV.
- Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khoá XII) về
“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
- Tuyên truyền những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) gắn với 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “về
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2021:“Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí lự lực, tự cường và khát vọng phát
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
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- Tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19: Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020; Chỉ thị số16/CT-TTg,
ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày
27/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản, quy định, biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 của Huyện, Tỉnh, TW để người dân nghiêm túc thực hiện.
- Tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 05/5/2021 của Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu
mẫu, theo hướng nông nghiệp giá trị gia tăng cao, gắn với môi trường xanh - sạch đẹp, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 05/5/2021 của Ban Chấp
hành Đảng bộ huyện về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch huyện
giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030.
- Tuyên truyền về kết quả thực hiện đăng ký cam kết của tập thể và cá nhân người
đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Huyện uỷ trong năm 2021.
2. Tuyên truyền việc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng
- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã
hội, an ninh - quốc phòng trong 9 tháng đầu năm 2021 của huyện, tỉnh và cả nước.
Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý IV năm
2021. Phản ánh những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, bất cập cần khắc
phục trên từng lĩnh vực; cổ vũ các ngành, các địa phương chủ động khắc phục mọi
khó khăn nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0);
xác định vấn đề chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số là
khâu đột phá của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
- Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và động
vật để Nhân dân nhận thức đúng nguy cơ của dịch bệnh, tích cực, tự giác thực hiện.
Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền việc chấp hành nghiêm nội dung, tinh thần
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan năng trong phòng chống dịch bệnh
Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân thực hiện thông điệp 5K
của Bộ Y tế, việc khai báo trung thực, không tập trung chen chúc tại các điểm mua
sắm; tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh; phát huy sức mạnh của cả
hệ thống chính trị nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch bùng phát ở những
khu phong tỏa, các khu có nguy cơ cao; Tuyên truyền về kế hoạch triển khai tiêm vắc
xin phòng Covid-19. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
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Hiện nay, sau khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang nới lỏng giản
cách xã hội, lượng người từ các tỉnh phía Nam sử dụng phương tiện cá nhân để về quê
ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19 nếu không được
kiểm soát chặt chẽ. Để đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cần đẩy
mạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành nghiêm các quy định: khai báo y tế, cách
ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, đồng thời tham gia phản ánh về các trường hợp vi
phạm quy định phòng chống dịch.
- Tập trung tuyên truyền các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước
hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại huyện 01/12/1991 - 01/12/2021 (theo Kế
hoạch của UBND huyện). Chú trọng tuyên truyền về những kết quả đạt được sau 30
năm Ngày lập lại huyện.
- Tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai, chủ động cập nhật tình hình
mưa lũ, tăng cường công tác cảnh báo, vận động người dân chủ động ứng phó với
những diễn biến bất thường của thời tiết.
- Tuyên truyền những gương người tốt việc tốt, những tấm gương điển hình tiên
tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền về quốc phòng - an ninh: nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 3
tháng cuối năm 2021; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn xã hội.
- Tăng cường phản bác các luận điệu xuyên tạc, các âm mưu, hoạt động “Diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là những luận điệu chống phá, xuyên tạc
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chủ động định hướng, giải thích những
vấn đề dư luận quan tâm.
3. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, trọng tâm trong Quý IV
3.1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn
+ Ngày truyền thống của các Ban Đảng và Văn phòng cấp uỷ (Ngành Tổ chức
Xây dựng Đảng 14/10; Công tác Dân vận 15/10; Ngành Kiểm tra của Đảng 16/10;
Văn phòng cấp uỷ 18/10).
+ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 23/10/2021).
+ 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 18/11/2021).
+ 30 năm Ngày lập lại huyện Cam Lộ (01/12/1991 - 01/12/2021)
+ 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 22/12/2021) và 32 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021).
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+ 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1901 – 26/12/2021)
3.2. Một số ngày kỷ niệm quan trọng khác
+ 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2021).
+ 65 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).
+ 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021).
+ 104 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2021).
+ 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).
+ 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 6/12/2021).
+ 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021).
+ 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
(20/12/1960 - 20/12/2021).
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ TÀI LIỆU
1. Hình thức tuyên truyền
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để lựa chọn hình thức
tuyên truyền phù hợp, thiết thực như: đăng tải nội dung các sự kiện, hoạt động nêu
trên lên cổng thông tin điện tử huyện, trên các trang mạng xã hội, tuyên truyền trên hệ
thống loa phát thanh huyện và cơ sở; Tuyên truyền trực tiếp qua các buổi diễn đàn,
hội nghị, sinh hoạt, hội họp của chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội; Tuyên truyền cổ
động trực quan (Panô, Áp phích, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ phướn), đăng các tin bài,
phóng sự, hoạt động văn hóa văn nghệ; Tổ chức các hoạt động dâng hương tại Nghĩa
trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm, các di tích lịch sử, nhà truyền thống trên địa bàn
huyện. Phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; đẩy
mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”.
2. Tài liệu tuyên truyền
Ban Tuyên giáo Huyện ủy sao gửi đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo
Trung ương biên soạn đến các TCCSĐ; Các TCCSĐ, các cơ quan, đơn vị tìm hiểu
thêm tài liệu qua trang tuyengiao.vn/tulieu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các TCCSĐ
Cấp ủy các TCCSĐ căn cứ các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy và hướng dẫn
này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của địa
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phương, đơn vị; Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở, đảm bảo công tác
tuyên truyền theo từng thời gian với nội dung, hình thức phù hợp, tránh hình thức.
Chỉ đạo việc tuyên truyền cổ động trực quan (treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ
phướn…) tại trụ sở cơ quan, hộ gia đình, các trục đường chính, cổng chào các thôn,
bản, khu phố, trung tâm học tập cộng đồng nhân các ngày kỷ niệm lớn của quê
hương, đất nước đặc biệt là dịp kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại huyện Cam Lộ
(01/12/1991-01/12/2021).
2. UBMT và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
- Phát động hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các
ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp nhân dân vượt lên khó khăn, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh,
góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày truyền thống của
UBMT và các Tổ chức chính trị xã hội; các ngày lễ lớn của quê hương đất nước
gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm
kỳ 2020-2025, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII
thông qua các buổi sinh hoạt của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội
trong toàn huyện.
- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội
viên; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nói chuyện truyền thống,
các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm.
3. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm VHTT- thể dục thể thao
- Quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, văn hoá - văn nghệ trên địa bàn huyện, nhất là
trước những sự kiện, những vấn đề nhạy cảm.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền trong quý; Chú trong
xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng lượng tin, bài, phóng sự… phản ánh sinh
động các nội dung tuyên truyền nêu trên.
- Hướng dẫn hệ thống văn hóa cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống FM;
Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin cổ
động trực quan.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn
phòng cấp ủy!
2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
(14/10/1930 -14/10/2021)!
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3. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp thành niên Việt
Nam (15/10/1956 -15/10/2021)!
4. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam (20/10/1930 - 20/10/2021)!
5. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
(23/10/1961 - 23/10/2021)!
6. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất
Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021)!
7. Nhiệt liệt chào mừng 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 20/11/2021)!
8. Nhiệt liệt chào mừng 30 năm Ngày lập lại huyện Cam Lộ (01/12/1991 01/12/2021)!
9. Đảng bộ và nhân dân huyện Cam Lộ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 30 năm Ngày lập lại huyện (01/12/1991-01/12/2021)!
10. Nhiệt liệt chào mừng 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam
(6/12/1989 - 6/12/2021).
11. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 19/12/2021)!
12. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 22/12/2021)!
13. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1901 –
26/12/2021)!
14. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
Trên đây là Hướng dẫn công tác truyên truyền Quý IV/2021, đề nghị các
TCCSĐ, cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Các TCCSĐ,
- Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT-TDTT huyện,
- UBMT và các tổ chức CT-XH huyện,
- Lưu BTG.
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