
ĐỊNH HƯỚNG  
một số nội dung công tác tuyên truyền  

trong sinh hoạt chi bộ tháng 5/2022 
----- 

Tài liệu cung cấp phục vụ trong sinh hoạt lệ chi bộ tháng 5/2022. Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng một số nội dung gửi các đồng chí 

nghiên cứu tập trung tuyên truyền như sau: 

I- Tuyên truyền kết quả, thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh Trà 

Vinh và định hướng thời gian tới 

 Tỉnh Trà Vinh được tái lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 

5/1992, được chia tách từ tỉnh Cửu Long theo Nghị quyết của Quốc hội khóa 

VIII. Thời gian mới tái lập tỉnh, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, kinh tế 

thuần nông, sản xuất công nghiệp nhỏ lẻ, thương mại và dịch vụ kém phát 

triển; kết cấu hạ tầng cả thành thị và nông thôn vừa thiếu và yếu, trình độ dân 

trí và chất lượng nguồn nhân lực thấp; điều kiện đi lại, khám chữa bệnh, 

hưởng thụ văn hóa ở vùng nông thôn, vùng có động đồng bào khmer còn 

nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao,… Trước tình hình đó, Tỉnh ủy lãnh đạo, 

triển khai thực hiện nhiều chủ trương đúng đắn, toàn diện, phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của tỉnh, tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ và đồng thuận 

trong Nhân dân.  

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. 

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh thời gian tới, tỉnh tập trung triển 

khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp: (1) xúc tiến đầu tư tập trung ưu tiên lực 

chọn các dự án, (2) tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, (3) 

công tác quản lý đầu tư, (4) tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 

ủy, chính quyền các cấp………(xem thêm nội dung được đăng trong quyển 

Thông tin công tác tư tưởng tháng 4/2022)           

2. Tuyên truyền về nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vương 

Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh.  

(Nội dung được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lược ghi trong quyển thông tin 

công tác tư tưởng tháng 5/2022). 

II- Tuyên truyền về một số ngày kỷ niệm: 

1. Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2022) 

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của 

C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng 

xã hội và giải phóng con người. 
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- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư 

tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật 

lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. 

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã 

hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh 

nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác 

trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai 

trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

2. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2022) 

Khái lược sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên 

là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động 

cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia 

đình nhà nho yêu nước (thân phụ là Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là cụ 

Hoàng Thị Loan) tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay 

thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Với tinh thần yêu nước 

nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, Người đã bắt đầu suy 

nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy 

giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân, cứu nước. Ngày 05/6/1911, 

từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên 

đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm 

đường cứu nước để đem lại tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. 

Sau gần 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến nhiều 

châu lục, tiến hành khảo sát chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở các nước tư bản và 

nhiều nước thuộc địa. Sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại, 

Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười 

Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường giải phóng của 

giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Để chuẩn bị cho việc 

thành lập Đảng của những người cộng sản Việt Nam, năm 1925, Người thành 

lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ 

chức Cộng sản Đoàn làm nòng cốt, đào tạo cán bộ cộng sản để lãnh đạo Hội 

và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Năm 1929, nhiều tổ chức 

cộng sản đã ra đời ở Việt Nam: Đông Dương Cộng sản Đảng; An Nam Cộng 

sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Năm 1930 được sự phân công 

của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thống 

nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 
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Mùa Xuân năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, cùng 

với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

ta đã đồng lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, kết thúc 

bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch 

Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi hoàn toàn đưa Tổ quốc ta về một mối; mở ra 

một kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ đây toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn kết trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc 

thương cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Cuộc đời và 

sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, có những 

cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ. Tên tuổi và sự nghiệp 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong 

lòng mỗi chúng ta.  

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung 

như: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người, sống có nghĩa, có 

tình; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. 

Phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong 

sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. 

Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, 

vừa cao cả vừa thiết thực. Những nội dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí 

Minh bao gồm:  Phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh 

đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt... 

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư 

tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi 

soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

(Nguồn trích từ Trang tin điện tử UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang)  

3. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu 

(05/5/1902 – 05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách 

mạng Việt Nam 

- Tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan 

Đăng Lưu: Người cộng sản kiên cường, dũng cảm, nhà lãnh đạo giàu kinh 

nghiệm, tài năng, đức độ, có nhiều đóng góp tích cực vào công tác tổ chức 

xây dựng Đảng và sự nghiệp chung của cách mạng Việt Nam. 

- Tấm gương sáng ngời của đồng chí Phan Đăng Lưu: Luôn trung thành 

tuyệt đối với chủ nghĩa Mác-Lênin; về đường lối cách mạng của Đảng và của 
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Bác Hồ; về tinh thần say sưa học hỏi về tri thức nhằm phục vụ Đảng, cách 

mạng, dân tộc, Nhân dân; quan tâm đào tạo thế hệ trẻ; sử dụng triệt để các 

công cụ của tri thức là sách báo để hoạt động cách mạng; vận dụng đầy đủ, 

sáng suốt trong hoạch định đường lối và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách 

mạng. 

 4. Tuyên truyền kỷ niệm Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện 

Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022) 

* Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng 

định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đối với chiến dịch Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến thắng Điện Biên 

Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ 

của Nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và 

sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam với quốc tế 

và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, 

chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã 

anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 

năm châu, chấn động địa cầu”.  

III- Tuyên truyền một số sự kiện thế giới đáng chú ý gần đây 

1. Việt Nam đạt thỏa thuận về công nhận hộ chiếu Vaccine lẫn nhau 

với 19 quốc gia. Tính đến ngày 07/4/2022, các nước công nhận hộ chiếu 

Vaccine Việt Nam gồm: Nhật bản, Hoa kỳ, Anh, Úc, Ấn độ, Belarus, 

Campuchia, Philippine, Palestine, Maldives, New Zealand, Ai cập, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia. Ngoài ra Việt Nam 

cũng đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm Vaccine của 79 

quốc gia, vùng lãnh thổ.  

Bộ Y tế đã có thông báo chi tiết về quy trình cấp “hộ chiếu Vaccine” 

của Việt Nam và bắt đầu từ ngày 15/4/2022 tiến hành cấp hộ chiếu Vaccine 

cho người dân. Nhiều quốc gia đã và đang áp dụng hộ chiếu Vaccine như một 

trong những biện pháp nhằm mở cửa nền kinh tế, đưa hoạt động kinh tế, xã 

hội trở lại bình thường mới.  

2. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín dự báo tích cực đối với triển vọng 

phục vụ và tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam. Theo Ngân hàng phát triển 

Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 đạt 6,5% 

và 6,7% vào năm 2023,…. Ngoài ra, việc Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện 

khu vực (RCEP) có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 cũng giúp thúc đẩy hoạt 



5 

 

động thương mại hậu đại dịch Covid-19. Theo các chuyên gia phân tích, Việt 

Nam, Inđonesia và Singappore sẽ là 03 thị trường “nóng” nhất khu vực năm 

nay. Trong đó Việt Nam được đánh giá là “điểm sáng trong vài năm qua” về 

kết quả phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Dựa trên sự phục hồi mạnh mẽ của 

các hoạt động như tiêu dùng trong nước, xây dựng và du lịch quốc tế, cũng 

như gói kích cầu tài khóa 15 tỷ USD của Chính phủ, dự báo mức tăng trưởng 

GDP năm 2022 của Việt Nam là khoảng 7,5%.    

(Nguồn trích từ Thông tin công tác tư tưởng tháng 5/2022)  

 IV- Triển khai quán triệt một số văn bản chỉ đạo  

 1. Quán triệt nội dung Kết luận số 43-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ 

Chín trị về chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 (văn phòng 

Đảng ủy Khối đã gửi cho cấp ủy cơ sở)  

2. Quán triệt nội dung Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 12/5/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chương trình công tác nam 

2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực. 

(văn phòng Đảng ủy Khối đã gửi cho cấp ủy cơ sở)  

3. Quán triệt nội dung Kế hoạch số 61-KH/ĐUK, ngày 25/4/2022 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2025 – 2030. (văn phòng Đảng 

ủy Khối đã gửi cho cấp ủy cơ sở, kèm theo Quy định số 1604-QĐ/ĐUK, ngày 

22/4/2022 của BTV ĐUK Khối)  

4. Quán triệt cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện mô hình “Trên làm 

gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, theo nội dung Kế hoạch số 62-

KH/ĐUK, ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  

5. Quán triệt nội dung Kế hoạch số 64-KH/ĐUK, ngày 09/5/2022 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. (văn phòng Đảng ủy Khối đã gửi văn bản giấy 

cho cấp ủy cơ sở) 

6. Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên nội dung đợt sinh hoạt 

chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. (theo tinh thần 

Kế hoạch số 60-KH/ĐUK, ngày 18/4/2022 của BTV Đảng ủy Khối. Các nội 

dung văn bản quán triệt được đăng trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy 

Khối, tháng 5/2022)  

 * Lưu ý: Tùy vào tình hình thực tế và thời gian tổ chức cuộc họp, đề 

nghị các đồng chí nghiên cứu hình thức triển khai cho phù hợp.  
 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI 

CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP 
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