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    Kính gửi:  - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức 

chính trị - xã hội quận, 

Thực hiện Chương trình công tác; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao,    

Ban Tuyên giáo Quận ủy định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 4/2022 

cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống nội dung cuốn sách “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, qua đó tiếp tục củng cố, 

nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội 

để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và 

Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025.  

2. Thông tin, tuyên truyền các cấp, các ngành khẩn trương, tích cực triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2022; về kết quả triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 của 

thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới 

kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; chủ đề năm 2022 của quận "Đẩy mạnh chỉnh 

trang đô thị, thu hút đầu tư - Thực hiện chuyển đổi số"; về Quy hoạch thành phố 

Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; về công tác thu ngân sách 

Nhà nước; về kết quả cải cách thủ tục hành chính; tiến độ triển khai các dự án 

trọng điểm, công trình thiết yếu; về thực hiện các cơ chế: hỗ trợ xây mới, sửa chữa 

nhà ở đối với hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo 

có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố và quận; hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng 

cấp hè, đường, ngõ đã xuống cấp; về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã 

hội...  

3. Về đối ngoại, tình hình quốc tế, biển, đảo và vấn đề dân tộc, dân chủ, 

nhân quyền: Tăng cường thông tin, lan tỏa những dấu ấn, bài học kinh nghiệm của 

Việt Nam trong hai năm đảm nhận cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng 

Bảo an Liên hợp quốc. Bám sát định hướng, thận trọng trong thông tin, bảo đảm rõ 

nguồn từ Bộ Ngoại giao và cơ quan chức năng về thông tin, sự kiện quốc tế (như 

tình hình Ucraina, Triều Tiên, Khuôn khổ Đối tác kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương …). Tiếp tục thông tin về chủ quyền biển, đảo Việt Nam;                       
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về truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn 

kết toàn dân tộc; về sự cống hiến, hy sinh của quân và dân ta trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan 

điểm sai trái của các thế lực thù địch. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền việc 

thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc” và nội dung chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”, trong 

đó tập trung triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “về ý chí tự lực, tự cường và 

khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển 

mới” gắn với tuyên truyền thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 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"… 

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 

của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo thực hiện của thành phố và quận. 

6. Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng 

vươn ra biển lớn” tại địa chỉ website https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn  hoặc đường 

link được đăng tải trên các website: tuyengiaohaiphong.vn; thanhdoanhaiphong.gov.vn; 

haiphong.gov.vn; baohaiphong.com.vn; biendaohaiphong.gov.vn; vận động, 

khuyến khích cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên... chia sẻ, vận 

động, tham gia hưởng ứng cuộc thi trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, 

Youtube, VCnet.vn…). 

7. Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm: Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh 

V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và một số ngày kỷ niệm 

trong tháng 4, tháng 5/2022 và các ngày kỷ niệm khác của các địa phương, cơ 

quan, đơn vị. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Quận ủy, 

- Như trên, 

- Lưu BTGQU. 

 

 
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
Phạm Quang Phong 

 

http://www.ubkttw.dcs.vn/documents/20182/140511/K%E1%BA%BFt+lu%E1%BA%ADt+s%E1%BB%91+21.pdf/92bfc18b-d0d3-4952-9102-0918988115ba
http://www.ubkttw.dcs.vn/documents/20182/140511/K%E1%BA%BFt+lu%E1%BA%ADt+s%E1%BB%91+21.pdf/92bfc18b-d0d3-4952-9102-0918988115ba
http://www.ubkttw.dcs.vn/documents/20182/140511/K%E1%BA%BFt+lu%E1%BA%ADt+s%E1%BB%91+21.pdf/92bfc18b-d0d3-4952-9102-0918988115ba
http://www.ubkttw.dcs.vn/documents/20182/140511/K%E1%BA%BFt+lu%E1%BA%ADt+s%E1%BB%91+21.pdf/92bfc18b-d0d3-4952-9102-0918988115ba
http://www.ubkttw.dcs.vn/documents/20182/140511/K%E1%BA%BFt+lu%E1%BA%ADt+s%E1%BB%91+21.pdf/92bfc18b-d0d3-4952-9102-0918988115ba
https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn/
https://tuyengiaohaiphong.vn/

		2022-03-30T14:13:24+0700
	Việt Nam
	Phạm Quang Phong<phamquangphong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




