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HƯỚNG DẪN 
tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những 

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 80-HD/BTGTW, ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, 

nhất là người đứng đầu các cấp, những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí 

thức, văn nghệ sĩ của tỉnh Bình Thuận nhận thức được đầy đủ ý nghĩa sâu sắc, tầm 

quan trọng đặc biệt của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; trong đó, có việc thực hiện các 

hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; nhằm 

đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; từ đó thống nhất phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 

2026, định hướng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Tuyên truyền những kết quả bước đầu đã đạt được sau 01 năm triển khai 

thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn 

hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quán triệt 

sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ 

trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII về việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người 

Việt Nam. 

3. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp Nhân dân, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý 

văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống 

nhất ý chí, hành động; góp phần xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh. 
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4. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, 

bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính 

thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan 

tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội. 

II. NỘI DUNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền đánh giá việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch số 73 

- KH/TU, ngày 18/4/2022 về triển khai thực hiện công tác văn hóa văn nghệ năm 

2022; những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc để tiếp tục nâng cao 

nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực 

văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong 

thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Công tác đổi 

mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước nhằm bảo đảm 

sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ 

trung ương đến cơ sở. 

2. Việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, chú ý đến tính 

đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật; sự quan tâm đầu tư một cách hợp lý từ 

nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực 

trong nước và nước ngoài cho phát triển văn hóa, trong đó có phát triển công 

nghiệp văn hóa để làm nòng cốt và dẫn dắt, truyền cảm hứng chủ đạo trong việc 

bồi dưỡng tư tưởng, tâm hồn, tình cảm trong sáng, lành mạnh, góp phần xây dựng 

nền tảng tinh thần của xã hội. 

3. Kết quả nổi bật về xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây 

dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá 

trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực 

con người Việt Nam; những mô hình, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu 

để giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc 

và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

4. Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa 

tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn 

mới; những chính sách đãi ngộ, sử dụng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ và những 

người làm công tác văn hóa để tôn vinh tài năng và cống hiến của họ cho sự phát 

triển văn hóa nước nhà. Việc khắc phục các hạn chế, khó khăn trong việc đầu tư và 

phát huy các thiết chế văn hóa, nhất là các thiết chế văn hóa quan trọng. 

5. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn 

hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp 

với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại; phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa 
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Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới. 

6. Công tác xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy 

những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; nêu cao tinh 

thần tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã 

hội. Xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan công quyền, doanh 

nghiệp, trong cộng đồng, nhất là trên không gian mạng, trong giới văn nghệ sĩ; 

việc xây dựng văn hóa số gắn với công cuộc chuyển đổi số quốc gia đang được 

triển khai. 

7. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” gắn 

với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII và đặc biệt là Kết luận số 

21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) 

và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận 

số 21- KL/TW “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 hoá””, 

Kế hoạch số 66- KH/TU, 28/3/2022 của Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các quyết định của Hội nghị 

Trung ương 4 khóa XIII của Đảng mới đây về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị. 

8. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của 

các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, 

đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và một số định hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

9. Những vấn đề đặt ra sau 01 năm triển khai thực hiện; đề xuất các giải 

pháp để tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo trong thời gian tới. 

10. Tài liệu Hội thảo Quốc gia: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá 

trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, được đăng tải 

trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, địa chỉ: 

https://btgtu.binhthuan.dcs.vn - mục tài liệu. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền trên báo chí, trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, 

ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trên Internet, mạng xã hội: Facebook, Zalo, 

Youtube...; thông qua các ấn phẩm như bản tin, thông báo nội bộ, thông tin tham 

khảo, tài liệu, sách, tờ rơi với những nội dung phù hợp, phong phú; có thể xây 

dựng những tài liệu chuyên đề hướng tới những đối tượng cụ thể. 
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2. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở như loa phát thanh, đội truyền 

thông lưu động, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; tuyên truyền cổ động trực 

quan: xây dựng các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích đặt tại các điểm 

công cộng, nơi đông dân cư như khu công nghiệp, cơ quan, trường học, trung tâm 

văn hoá - thể thao, chợ dân sinh... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân các nội dung liên 

quan trong Kế hoạch số 73 - KH/TU, ngày 18/4/2022 về triển khai thực hiện công 

tác văn hóa văn nghệ năm 2022; trong đó, có lồng ghép thực hiện nội dung Kết 

luận Hội nghị văn hóa toàn quốc; kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể, nhất là người đứng đầu nêu 

cao vai trò, trách nhiệm trong việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về 

văn hoá, góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân 

tộc, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và 

phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-

2025. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội của tỉnh  

- Tiếp tục tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và tầng lớp Nhân dân nội 

dung triển khai trong Kế hoạch số 73 - KH/TU, ngày 18/4/2022 về triển khai thực 

hiện công tác văn hóa văn nghệ năm 2022, trong đó có lồng ghép thực hiện nội 

dung Kết luận Hội nghị văn hóa toàn quốc; kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực 

hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất 

trong xã hội.  

- Kịp thời nắm chắc và dự báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; vận 

động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các 

hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, định 

hướng năm 2030, tầm nhìn 2045.  
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3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với chủ động xây dựng kế hoạch, 

chương trình thực hiện hoặc lồng ghép  theo chỉ đạo của ngành các nội dung ở 

Mục II Hướng đẫn này, chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan và các đơn vị trực 

thuộc tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động trực quan
[1]

, nhất là trên pa nô, áp 

phích, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, 

thể dục - thể thao trong giai đoạn 2021-2026, định hướng năm 2030, tầm nhìn 

2045 với các hình thức thiết thực, hiệu quả. Chủ động tổ chức thực hiện hoặc lồng 

ghép các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các 

hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ 

quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tin, bài, tuyên truyền đúng định 

hướng các nội dung của Hướng dẫn này; đồng thời, tăng cường các biện pháp quản 

lý thông tin, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những vi 

phạm trong việc đăng tải thông tin, tuyên truyền về kết quả 01 năm thực hiện Kết 

luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

5. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận, Trang 

Thông tin điện tử của tỉnh, các tạp chí, bản tin 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết 

luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Kế hoạch 

số 73 – KH/TU, ngày 18/4/2022 về triển khai thực hiện công tác văn hóa văn nghệ 

năm 2022; trong đó có lồng ghép thực hiện nội dung Kết luận Hội nghị văn hóa 

toàn quốc để thông tin, tuyên truyền. 

- Tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích việc tổ chức, xây dựng 

các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; các bài viết xã luận, phân tích, phỏng 

vấn, bình luận; đăng, phát thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức trình 

bày mới mẻ, sáng tạo, sinh động (infographic, longform, emagazine...) giúp người 

dân dễ nắm bắt, tiếp nhận thông tin, có sức lan tỏa sâu rộng, nêu bật được những 

kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện ý kiến Kết luận chỉ đạo của 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. 

 

 

 

 
      [1]  

 Công văn số 1145 -CV/BTGTU, ngày 23/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền cổ động 

trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.  
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6. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực 

thuộc Tỉnh uỷ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 

tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy, đơn vị 

xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp Nhân dân kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; 

những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tạo sự thống nhất cao trong 

toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân. 

- Chủ động định hướng công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, 

dư luận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện kịp thời chấn chỉnh những tư 

tưởng, dư luận xã hội lệch lạc, tham mưu giúp cấp ủy xử lý, giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc nảy sinh kịp thời, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:                           
- Ban Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội +  T79     (để báo cáo)                                                                                                     

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- VP Tỉnh ủy, HĐND vàUBND tỉnh (chỉ đạo, phối hợp),                                                                                

- Ủy ban Mặt trận TQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Sở Thông tin và Truyền thông, 

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 

- Hội Nhà báo, Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh,                                                  

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh,    

- VP đại diện, PV thường trú các báo tại Bình Thuận, 

- Phòng Chính trị, BCH Quân sự tỉnh, 

- Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh, 

- Phòng Chính trị, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh,  

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, 

  đảng ủy trực thuộc; UBMT TQVN và các Tổ chức CT-XH tỉnh,                                    

- Lãnh đạo Ban (M), 

- Phòng Thông tin - Tuyên truyền (M),   

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.        

       K/T TRƯỞNG BAN 

       PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

   

 

             Nguyễn Ngọc Hòa 
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