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Kính gửi: - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,  

   đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

 

 

 Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 3/2022, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm sau: 

 1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2022, các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - 

an ninh tháng 3/2022. Tuyên truyền quyết tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong công 

tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số theo Quyết định số 30/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh 

trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; quảng bá nét đẹp 

văn hóa, đất và người Quảng Ngãi đến bạn bè trong và ngoài nước, góp phần 

tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư tại địa phương. Công tác triển khai thực 

hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về việc quy 

định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc 

hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội.  

2. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền 

Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy 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". 

Tăng cường tuyên truyền Đề án 07-ĐA/TU ngày 28/10/2021 của Tỉnh ủy 

Quảng Ngãi về ban hành thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin – Đảng cử” tại 
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các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong đó, tập trung tuyên truyền cho mọi người hiểu, nhận thức rõ, đầy đủ về ý 

nghĩa và sự cần thiết của mô hình “Dân tin – Đảng cử”, tạo sự thống nhất về tư 

tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thành công 

Đề án. Nội dung tuyên truyền cần đa dạng, phong phú để cán bộ, đảng viên và 

nhân dân biết, thực hiện; từ chủ trương, chính sách, quan điểm, đường lối đến 

cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, đạt hiệu quả, điển hình là những tấm 

gương thực tiễn về những bí thư chi bộ giỏi, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 

tận tụy với công việc chung, hết lòng phụng sự nhân dân.  

3. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; tình hình quán triệt, 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” gắn với thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khoá XII). Tuyên truyền, phổ biến Quy chế số 04-QC/TU 

ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Giải thưởng sáng tác, quảng bá 

tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi; động viên, khuyến khích đội ngũ văn, nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, 

đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia sáng tác, 

quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận 

của Hội nghị lần thứ 5 (khóa XX) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; những 

tấm gương “bình dị mà cao quý” được bình xét trong năm 2021. 

4. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; các hoạt 

động kỷ niệm 40 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và 

10 năm Luật Biển Việt Nam; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới 

năm 2022; … 

5. Tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết, nắm rõ 

và thực hiện nghiêm quy định về khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; 

thông điệp 5K; tiêm vắc – xin phòng, chống dịch, phương pháp điều trị F0 tại 

nhà theo quy định của Bộ Y tế; công tác bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 

khi dạy, học trực tiếp; tuyên truyền đến gia đình, phụ huynh và giáo viên chủ 

động phối hợp, đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức cho học sinh yên tâm đến 

trường học tập trung an toàn, hiệu quả. 
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6. Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông; công tác tuần tra, 

kiểm soát, xử lý vi phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm 

và tệ nạn xã hội khác; sản xuất vụ Đông - Xuân 2021-2022, xu hướng canh tác 

nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng 

trọt, chăn nuôi; phòng chống dịch bệnh đối với gia súc gia cầm; …   

7. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng trong 

tháng 3/2022: Kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng 

(01/3/1906 – 01/3/2022); Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 

(03/3/1959 – 03/3/2022), 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 

03/3/2022); 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2022); 77 năm 

Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2022); Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam (15/3); Tưởng niệm 54 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ (16/3/1968 - 

16/3/2022); Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Nước sạch Thế giới (22/3); 

Ngày Thế giới phòng, chống Lao (24/3); 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng 

Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2022); 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh (26/3/1931  -26/3/2022); Ngày truyền thống ngành Thể dục 

Thể thao Việt Nam (27/3); sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến 

dịch Giờ Trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 

26/3/2022; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”; ...  

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 3/2022, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tổ 

chức triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Như trên 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở TTTT, Hội Nhà báo tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban, Phòng TT-BC-XB; 

- Lưu VT. 

K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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