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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

V/v tuyên truyền: thân thế, sự nghiệp; tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội 

địa và phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh, 

trẻ em dịp nghỉ hè 
 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

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

Thực hiện Hướng dẫn số 98 - HD/BTGTU ngày 21/7/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp; tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; Công văn số 115/BATGT-VP ngày 18/7/2022 về tăng cường công 

tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và phòng, chống tai 

nạn đuối nước học sinh, trẻ em trong dịp nghỉ hè, Sở Thông tin và Truyền thông 

đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

 1. Tuyên truyền thân thế, sự nghiệp; tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh 

 - Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế. 

 - Tuyên truyền các hoạt động, các phong trào học tập và làm theo Bác ở 

các cấp, các ngành; các hoạt động thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu 

sắc của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 - Tuyên truyền khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo 

tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, 

quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 - Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên 

các lĩnh vực của đời sống xã hội; các gương tập thể, cá nhân điển hình trong 

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

 - Tuyên truyền các nội dung Chương trình tôn vinh các điển hình tiêu biểu 

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

2022; các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Chương trình. 
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 - Tuyên truyền phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo 

của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam; tinh thần hăng hái thực hiện các 

phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân diễn ra ở các cấp, ngành; chú trọng 

tới các hoạt động lớn, trọng tâm, các hoạt động diễn ra ở vùng cao, vùng xa, 

biên giới.  

 2. Tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường 

thuỷ nội địa và phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh, trẻ em trong dịp 

nghỉ hè 

 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng, chống tai nạn 

thương tích; phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, trong đó tập trung 

tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về 

giao thông đường thuỷ nội địa và Chương trình phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 cho chủ phương tiện, người lái phương tiện, 

hành khách, nhân dân sinh sống ven sông, hồ, trên lòng hồ,…  

 - Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (Báo, đài, hệ thống loa phát thanh cơ sở), tuyên truyền trực 

tiếp tại các địa phương có sông, suối, bến khách ngang sông; các điểm tham 

quan, du lịch, vui chơi giải trí,… 

  3. 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./. 

 Hướng dẫn số 98 - HD/BTGTU ngày 21/7/2022; Công văn số 

115/BATGT-VP ngày 18/7/2022 và Đề cương tuyên truyền thân thế, sự nghiệp; 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 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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