
QUẬN ỦY QUẬN 1 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 30-HD/BTGQU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Quận 1, ngày 28 tháng 3 năm 2018 

 

HƯỚNG DẪN 

công tác tuyên truyền quý 2 năm 2018  

_________ 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU ngày 21 tháng 3 năm 2018 của 

Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 2 năm 2018 và 

chương trình công tác năm 2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Tuyên giáo 

Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 2 năm 2018 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi 

dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết 

dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.  

2. Yêu cầu 

 - Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, 

phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung tuyên truyền Kết luận số 

21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 05 năm thực 

hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (gọi tắt 

là Kết luận 21-KL/TW); Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm 

cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Nghị quyết 

54/2017/QU14); kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018); kỷ 

niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc 

(11/6/1948 - 11/6/2018) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 

11/6/2018). 

- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, tạo ấn 

tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

 - Tập trung tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết số 

54/2017/QH14. 

- Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06 

tháng 12 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X về lãnh đạo, 
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chỉ đạo triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14, Kế hoạch 171-KH/TU của Ban 

Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí 

Minh đến năm 2020 (giai đoạn 2018 - 2020), Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 

07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về triển khai thực hiện 

Nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố 

Hồ Chí Minh.  

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; kết quả kỳ họp 

thứ Năm Quốc hội khóa XIV.  

- Tiếp tục tuyên truyền chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác 

phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền các tập thể, cá 

nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2018 gắn với Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 107 

năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.  

2. Tuyên truyền các chuyên đề 

- Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh.  

- Thông tin tuyên truyền tình hình an toàn giao thông, thực hiện chủ đề năm 

2018 “An toàn giao thông cho trẻ em và mục tiêu tính mạng con người là trên 

hết”; tiếp tục hưởng ứng cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành 

cho thầy cô giáo và học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Honda Việt Nam phối 

hợp tổ chức.  

- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

- Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.  

- Tuyên truyền về cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an 

Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; các gương điển hình tiên tiến 

trong lực lượng Công an thành phố.  

3. Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới 

cắm mốc 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tuyên 

truyền về biển, đảo (theo Hướng dẫn số 29-HD/BTQU, ngày 07 tháng 3 năm 2018 

của Ban Tuyên giáo Quận ủy). Tăng cường chất lượng công tác nắm bắt tình hình 

tại địa phương, đặc biệt liên quan đến những vấn đề thông tin đối ngoại mới nảy 

sinh, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, chủ động phối hợp và cung cấp thông tin 

cho báo chí để đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin.  
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- Tuyên truyền các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các nước, 

các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố. Thông tin về các lễ kỷ 

niệm giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế (Kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan 

hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Hà Lan (9/4/1973 - 9/4/2018); Kỷ niệm 45 năm 

Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Pháp (12/4/1973 - 

12/4/2018).  

- Tiếp tục tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất 

liền giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cam-pu-chia sát 

với tình hình, phù hợp với nhiệm vụ của thành phố (theo Hướng dẫn số 28- 

HD/BTQU ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy). Thường 

xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và 

nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực 

hiện.  

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình cán bộ, 

chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các 

vùng biên giới.  

4. Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong quý 2 năm 

2018 (theo Hướng dẫn 27-HD/BTQU, ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ban Tuyên 

giáo Quận ủy):  

+ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch).  

+ Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018).  

+ Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018). 

+ Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2018).  

+ Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018).  

+ Kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018). 

+ Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2018) và 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 

5/6/2018).  

+ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái 

quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 

11/6/2018).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, biên soạn, 

phát hành tài liệu tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử liên 

quan; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu 

đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa tuyên truyền giáo dục.  
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2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận xây 

dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan 

trọng trong quý 2 năm 2018 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và đơn 

vị, bảo đảm truyền đạt nội dung đến từng hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân 

dân.  

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa chỉ đạo, hướng dẫn các 

đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm… 

phục vụ nhân dân; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trang trí khẩu hiệu, pa nô, 

áp phích; diễu hành xe loa; tăng cường thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan; 

thông tin lưu động …; kiểm tra nội dung thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu 

đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa tuyên truyền giáo dục (đối với các khẩu hiệu tuyên 

truyền, tranh cổ động… có mốc thời gian cụ thể, thay thế nội dung tuyên truyền 

khoảng sau lễ, sự kiện 15 ngày).  

4. Các cấp ủy cơ sở đảng xây dựng kế hoạch nhằm tổ chức tuyên truyền kỷ 

niệm với các nội dung theo hướng dẫn, đặc biệt chú ý tổ chức tuyên truyền Kết 

luận số 21-KL/TW; Nghị quyết số 54/2017/QH14; kỷ niệm 200 năm Ngày sinh 

C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018); kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời 

kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Ngày truyền thống Thi đua 

yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018). 

5. Bản tin quận, Trang tin điện tử của Đảng bộ quận tăng cường tuyên 

truyền tập trung, kịp thời về những ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan 

trọng trong quý 2 năm 2018.  

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.  

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.  

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.  

4. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 

kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

5. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 

thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

6. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 1 đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

7. Quận 1 đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018.  

8. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.  

9. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2018).  
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10. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 

(7/5/1954 - 7/5/2018).  

11. Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải 

phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới (19/5/1890 - 19/5/2018).  

12. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 

Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước 

(11/6/1948 - 11/6/2018).  

13. Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018).  

14. Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2018).  

15. Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018). 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Phòng Tuyên truyền, BTGTU;  

- Văn phòng Quận ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội quận; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin quận; 

- Trung tâm Văn hoá quận; 

- Bản tin quận; 

- Các cơ sở đảng trực thuộc; 

- Lưu Ban Tuyên giáo Quận ủy.                      

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lê Hương 

 


