TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 338 -CV/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Về việc tổ chức hội nghị trực tuyến
giao ban công tác tuyên giáo quý III/2021

Kính gửi: - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Sở Y tế,
- Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,
- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước,
- Trường Chính trị tỉnh,
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương,
- Trung tâm chính trị cấp huyện.
Thực hiện chương trình công tác tuyên giáo năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III/2021 bằng hình thức trực
tuyến, từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu cấp huyện và tương đương.
Cụ thể như sau:
1. Chủ trì: Đồng chí Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy.
2. Thành phần
2.1. Ở điểm cầu cấp tỉnh (phòng họp B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
- Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở
Giáo dục và Đào tạo.
- Đại diện lãnh đạo Đài PT-TH và Báo Bình Phước (đề nghị cử thêm phóng
viên dự đưa tin về hội nghị).
- Đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.
- Đại diện Thường trực và Trưởng ban Tuyên giáo các đảng ủy: Biên phòng
tỉnh, Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh.
2.2. Ở điểm cầu cấp huyện và tương đương
- Mời đại diện Thường trực huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Lãnh đạo, chuyên viên Ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương.
- Lãnh đạo, giảng viên chuyên trách Trung tâm chính trị cấp huyện.
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- Một số đơn vị trong khối tuyên truyền, khoa giáo, ban tuyên giáo cấp xã
(do đơn vị chủ động bố trí nếu xét thấy phù hợp với tình hình).
3. Thời gian
Dự kiến tổ chức trong ½ ngày, vào tuần cuối tháng 9/2021 (thời gian cụ thể
sẽ thông báo trên lịch làm việc hàng tuần của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
4. Nội dung hội nghị
Đánh giá đúng thực trạng công tác tuyên giáo quý III/2021 (nhất là những
kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp); đề xuất nhiệm vụ, giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo những tháng cuối năm.
5. Chương trình và tài liệu phục vụ hội nghị
- Chương trình hội nghị:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Phát biểu khai mạc, gợi ý thảo luận.
+ Phát biểu thảo luận của đại biểu tham dự.
+ Trao đổi của chủ trì với các đơn vị.
+ Phát biểu kết luận hội nghị.
- Tài liệu: Dự thảo báo cáo kết quả công tác tuyên giáo quý III/2021 (sẽ gửi
cho các đơn vị trước khi diễn ra hội nghị 03 ngày qua hệ thống điều hành tác nghiệp;
không gửi bản giấy tại hội nghị).
6. Chuẩn bị nội dung phát biểu thảo luận tại hội nghị
6.1. Mời Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
chuẩn bị phát biểu một trong các nội dung sau:
- Đánh giá về chất lượng, hiệu quả tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của
Ban Tuyên giáo cấp ủy thời gian qua, đặc biệt là công tác tham mưu tuyên truyền,
xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về sẵn
sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương,
đơn vị.
- Chỉ đạo giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc; thực hiện
chính sách hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
6.2. Mời Ủy ban MTTQ, các đoàn thể CT-XH tỉnh; các sở, ngành và
tương đương chuẩn bị phát biểu một trong các nội dung sau:
- Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy thời gian qua; những khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất.
- Các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
6.3. Đối với Ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương, Trung tâm chính trị
cấp huyện lựa chọn một trong các nội dung sau để phát biểu:
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- Những việc làm mới, cách làm hay, những kết quả nổi bật; những hạn chế,
khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục trong triển khai
thực hiện công tác tuyên giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn.
- Kinh nghiệm và những vấn đề phát sinh trong công tác tuyên truyền phòng,
chống dịch Covid-19.
- Công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi
năm 2021.
- Xây dựng lực lượng, phát hiện và xử lý, tổ chức đấu tranh phản bác thông
tin xấu, độc trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin liên quan đến tình hình dịch
bệnh Covid-19.
- Các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo mà địa
phương, đơn vị quan tâm.
(Mỗi đơn vị phát biểu không quá 07 phút)
7. Thời gian thử đường truyền trực tuyến: trước khi tổ chức hội nghị 01 ngày.
8. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông
Hỗ trợ cán bộ kỹ thuật thử đường truyền và phục vụ Hội nghị tại điểm cầu
Phòng họp trực tuyến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
(Công văn này thay cho giấy mời).
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
Ban Tuyên giáo
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Hà Anh Dũng

