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/HD-LĐLĐ

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền tháng 03 năm 2022
Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Tỉnh uỷ; UBND tỉnh; Tổng LĐLĐ Việt Nam
và Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU, ngày 23/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc
hướng dẫn tuyên truyền tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh
hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền trong tháng 03 năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh góp phần
thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị
quyết của tổ chức Công đoàn; hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất, thực hiện
thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 03 và quý I năm
2022. Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh
Lào Cai (05/3/1947-05/3/2022).
2. Công tác tuyên truyền bảo đảm kịp thời, tổ chức bằng nhiều hình thức
phong phú, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền nội dung cốt lõi, quan trọng của các nghị quyết được thông qua
tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; kết quả Hội nghị Trung ương 4,
khóa XIII.
2. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh,
trọng tâm là các nội dung: Truyền thống lịch sử vẻ vang, những thành tựu to lớn và
bài học kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh trong 75 năm qua, nhất là sau khi tái lập tỉnh;
tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống
hiến, đóng góp của đội ngũ cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ
trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,… Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi,
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân, kết quả các phong
trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào
Cai (05/3/1947- 05/3/2022) theo nội dung Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 18/02/2022
của Tỉnh ủy Lào Cai.
3. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm 2022; các
chỉ tiêu quan trọng được xác định trong Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 01/12/2021
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kết quả tổ
chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, việc chăm lo gia đình
chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa tại
các địa phương, cơ quan, đơn vị dịp Tết, kết quả việc tổ chức “Tết Sum vầy” của các
cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh. Các chủ trương, biện pháp ứng phó, phòng, chống
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COVID-19 của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương trong tỉnh,
trọng tâm là việc tiêm vắc xin, cho học sinh các cấp đi học trở lại, mở cửa nền kinh
tế, hoạt động vận tải hành khách, du lịch, phác đồ và khuyến cáo, hướng dẫn của cơ
quan y tế trong điều trị cho người mắc COVID-19.
4. Tuyên truyền nội dung cốt lõi, yêu cầu trong Nghị quyết số 12- NQ/TU, ngày
01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XIII); gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
5. Tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; các
quy định về an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy
nổ, phòng, chống buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,…
6. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia thực
hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát
triển bền vững theo nội dung Kế hoạch số 166/KH-MTTQ-BTT, ngày 26/01/2022
của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lào Cai.
7. Tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp Nghị quyết số
26-NQ/TU, ngày 07/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển
nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
8. Tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của tài chính toàn diện, nâng cao hiểu
biết tài chính qua đó giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có kiến thức, kỹ năng, thái
độ, hành vi ứng xử phù hợp trong lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài
chính theo nội dung Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh.
9. Tuyên truyền Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2021 của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp theo Văn bản Sao y số 96/SY-VPUBND, ngày
10/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.
10. Tuyên truyền Đề án 03-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về
“Phát triển Văn hóa – Du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”, năm 2022 theo nội
dung Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 11/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
11. Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tổng thể phát triển thể lực,
tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2022 theo nội dung Kế
hoạch số 65/KH-UBND, ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
12. Tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn
2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo nội dung Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày
17/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
13. Tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ban hành kèm theo Quyết
định số 224/QĐ-BVHTTDL, ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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14. Tuyên truyền và thực hiện Quy định tham gia công tác dân vận trong thực
hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số
441/QĐ-UBND, ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
15. Tuyên truyền Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 16/02/2022 của Chính phủ
ban hành Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025
theo Sao y số 114/SY-VPUBND, ngày 22/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.
16. Tuyên truyền Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách
mạng; vận động nguồn lực, vận động chăm sóc và giúp đỡ người có công, thân nhân
của người có công bằng các hình thức, nội dung thiết thực theo nội dung Kế hoạch số
72/KH-UBND, ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
17. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền
bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022) theo nội dung Hướng dẫn
số 56-HD/BTGTU, ngày 24/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
18. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng như: Ngày
Quốc tế Phụ nữ (08/3) và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 91 năm ngày thành
lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); 87 năm Ngày
truyền thống các lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2022); 33 năm Ngày
Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2022) và 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên
phòng (03/3/1959 - 03/3/2022).
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Lào Cai, Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tạp chí, bản tin, đài truyền thanh - truyền hình các
huyện, thị xã, thành phố, trang/cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ
sở, truyên truyền lưu động,...
2. Tuyên truyền miệng thông qua hội nghị báo cáo viên các cấp, hội nghị tuyên
vận cấp xã, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, sinh hoạt công đoàn,...
3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lồng ghép nội dung
tuyên truyền.
4. Tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn,
khẩu hiệu, bảng điện tử,... phù hợp với các ngày kỷ niệm, các sự kiện trong tháng.
Tuyên truyền qua các mạng xã hội, các trang Zalo, Fanpage, Facebook, Viber ... hiện
có của các nhóm, các cấp công đoàn.
IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH
LÀO CAI (05/3/1947 - 05/3/2022)!
2. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN
PHÒNG (03/3/1959 - 03/3/2022) VÀ 33 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (03/3/1989 03/3/2022)!
3. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN
CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2022)!
4. TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
BẤT DIỆT!
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5. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG
DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2022)!
6. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC
HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!
7. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ
LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!
8. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN
THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!
9. ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG
CÁCH HỒ CHÍ MINH!
10. TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH!
11. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!
12. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !
13. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
14. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA
CHÚNG TA!

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo - Nữ công:
- Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền các nội dung trên đến cán bộ,
đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai công tác
tuyên truyền trong các cấp công đoàn toàn tỉnh, kịp thời tham mưu cho Thường trực
Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
2. Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã, các Công đoàn ngành và
tương đương, Công đoàn LĐLĐ tỉnh phối hợp chỉ đạo:
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên,
CNVCLĐ cho phù hợp với điều kiện thực tế gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của
địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.
- Kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong CNVCLĐ, giải
quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.
Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền tháng 03 năm 2022 đề nghị các cấp công
đoàn chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo TLĐ;
- TT LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- Các cấp CĐ trực thuộc và phối hợp chỉ đạo;
- Cổng TTĐT LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, BTG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Liên đoàn Lao động tỉnh
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Đỗ Lê Tín

