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: 212 /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 01 năm 2022

V/v tuyên truyền: đảm bảo an ninh lương thưc
quốc gia đến năm 2030; kỷ niệm 120 năm Ngày
sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 01/02/2022)

Kính gửi:
- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.
Thực hiện Hướng dẫn số 68 - HD/BTGTU ngày 19/01/2022 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày
15/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW,
ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến
năm 2030”; Hướng dẫn số 65 - HD/BTGTU ngày 18/01/2022 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong
Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ
quan, đơn vị:
1. Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU về “Thực hiện Kết
luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh
lương thực quốc gia đến năm 2030”
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng
viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp của tỉnh về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; vai trò
của an ninh lương thực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước;
vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong triển khai
thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU, gắn với tuyên truyền các chương trình, kế
hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chương trình, đề án, dự
án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn; các chính sách đặc
thù để tạo động lực mới phát triển sản xuất lương thực...
- Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng,
chính quyền về công tác bảo đảm an ninh lương thực; các chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh lương thực. Trong đó
tập trung tuyên truyền các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn hiện có; các chính sách khuyến khích và đẩy mạnh phát triển kinh tế
nông nghiệp, nhất là các chính sách về giao đất, cho thuê đất, tiếp cận các nguồn
vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường;
các cơ chế chính sách mới có sức hấp dẫn, bảo đảm tính khả thi để khuyến khích
thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...
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2. Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong
Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022)
- Cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng
chí Nguyễn Phong Sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; từ một trí
thức yêu nước trở thành một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên, góp phần
tích cực vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; một trong những người đầu
tiên gây dựng tổ chức Thanh niên ở Hà Nội; một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của
Đảng ta, một nhân cách cộng sản mẫu mực.
- Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Nguyễn
Phong Sắc - tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản: về giác ngộ lý tưởng
cách mạng, kiên trung, bất khuất, luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của
Đảng có lối sống giản dị, trong sáng đã khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên và
quần chúng Nhân dân tích cực tham gia cách mạng.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại các huyện, thành phố,
các cơ quan, đơn vị. (Có đề cương chi tiết kèm theo)
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 68 - HD/BTGTU ngày 19/01/2022; Hướng dẫn số 65 HD/BTGTU ngày 18/01/2022; Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày
sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc 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).
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