UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 202 /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2022

V/v tuyên truyền: Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ; kỷ niệm 92 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022

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 15/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh
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 quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 63 HD/BTGTU ngày 14/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền kỷ
niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:
1. Tuyên truyền Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
- Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính
phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Kế hoạch số 15/KH-UBND
ngày của UBND tỉnh sâu rộng trong các ngành, các cấp và đến người dân, doanh
nghiệp; Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về tổ
chức thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.
- Tuyên truyền Kế hoạch số 226 /KHUBND ngày 18/11/2021 của UBND
tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm
2030, trong đó chú trọng thực hiện: rà soát nâng cao hiệu quả triển khai dịch vụ
công trực tuyến; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và
phát triển thương mại điện tử; ứng dụng thông tin để minh bạch hóa quy trình
thủ tục; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số; kết nối, chia sẻ dữ liệu
phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.
2. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
- Tuyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt
Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 92 năm thành lập, xây dựng và
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trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự
lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo,
năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.
- Tuyên truyền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng
sản và Nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là
con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam; tập trung nêu bật những thành tựu
to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam,
nhất là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
- Kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt
là kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc triển khai thực
hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của 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 hoá";
Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được
làm, gắn với tuyên truyền 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, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục
hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân
điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp
của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ, đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu trong công tác
phòng chống đại dịch Covid-19.
- Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân
tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn
giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán
những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt
Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong
và sau Tết Nguyên đán.
- Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người
lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn,
nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đồng bào ở
vùng cao, vùng xa, biên giới.
- Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch
238/KH-UBND, ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động
mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và Công văn số 2193/UBNDKGVX, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tổ chức các hoạt
động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.
- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc,
chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
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- Tuyên truyền các nội dung chỉ đạo nêu trong Công văn số 545-CV/TU,
ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về “Thực hiện Chỉ thị
số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nhâm Dần năm
2022”; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 05/1/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về
“Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”.
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./.
Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2022; Hướng dẫn số 63 HD/BTGTU ngày 14/01/2022 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

