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Số:        /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2022 

V/v tuyên truyền: Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm 

hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; Chương trình Truyền thông về bình đẳng 

giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm  

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/BTC ngày 04/3/2022 của Ban Tổ chức 

Cuộc thi tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” năm 2022; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 02/3/2022 của 

UBND tỉnh triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Kế hoạch số 29/KH-SNN ngày 

11/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Đề án Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ, hình thức Cuộc thi 

và các hoạt động triển khai cuộc thi; mục đích, ý nghĩa thực tiễn, sức lan toả của 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc 

sống; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác, thông qua 

Cuộc thi tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực 

hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn 

khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng..  

- Tiếp tục tuyên truyền và phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng 

những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, những hành động tự giác, gương mẫu 

của cấp uỷ, tổ chức, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa 

phương, cán bộ, đảng viên và các cá nhân. 

2. Tuyên truyền Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 

 - Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới cho các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổ chức 
các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng theo 
định kỳ và vào các đợt cao điểm hàng năm. 
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 - Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm trong 
công tác truyền thông về bình đẳng giới. 

 - Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, 
phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
và người dân, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội. 

 - Tăng cường truyền thông về luật pháp, chính sách và những thành 
tựu, kết quả về bình đẳng giới của Việt Nam, của tỉnh cho các đối tác, quốc 
tế; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệnh về bình đẳng giới 
và các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

 3. Tuyên truyền Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, quán triệt sâu 

sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình. 

 - Đẩy mạnh đổi mới, đa dạng phương thức tuyên truyền, quan tâm tuyên 

truyền thông tin về nội dung Chương trình OCOP, chu trình OCOP, Bộ tiêu chí 

đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, những thành tựu và kết quả thực hiện 

Chương trình; những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu 

trong tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao 

giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm khu vực nông nghiệp, nông thôn; 

 - Xây dựng chuyên mục truyền thông OCOP, duy trì, cập nhật thường 

xuyên liên tục nội dung OCOP trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

 4. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Kế hoạch số 62-KH/BTC ngày 04/3/2022; Kế hoạch số 47/KH-UBND 

ngày 02/3/2022; Kế hoạch số 29/KH-SNN ngày 11/3/2022 gửi kèm theo qua 

VNPT-iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và 

Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản chỉ đạo điều 

hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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