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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày10 tháng 3 năm 2022

V/v định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị
quan trọng trong tháng 3 và 4 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh,
- Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước,
- Tạp chí Văn nghệ Bình Phước,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy,
- Ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Trong tháng 3 và tháng 4/2022, trên địa bàn tỉnh và cả nước diễn ra một số
sự kiện chính trị quan trọng cần tăng cường công tác tuyên truyền, như: Kỷ niệm 47
năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2022); Kỷ niệm 91 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022); Kỷ niệm 47 năm
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày
Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022),
Để kịp thời tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trong nêu trên, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy định hướng các phương thức tuyên truyền như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị chủ động bám sát các hoạt động kỷ niệm, xây dựng kế
hoạch tuyên truyền một cách khoa học, có chiều sâu. Công tác tuyên truyền cần bám
sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp; đảm bảo tính chính xác,
kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể của từng cơ
quan, đơn vị, địa phương. Hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, có sức lan tỏa,
chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau thời điểm diễn ra sự kiện.
2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng phương thức tuyên truyền bằng các hình thức
phù hợp, phát huy ưu thế của các loại hình tuyên truyền:
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- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, như: trên báo chí;
Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương;
trên hệ thống loa truyền thanh khu dân cư; thông tin lưu động, đặc biệt chú ý đến khu
vực vùng sâu, biên giới, khu căn cứ cách mạng.
- Tuyên truyền trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, đèn led, tờ rơi.
- Tuyên truyền miệng qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, lực lượng xung kích thanh niên.
- Thông qua ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền…
3. Đối với kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/197523/3/2022): Thực hiện theo Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 02/3/2022 của UBND
tỉnh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình
Phước (23/3/1975 - 23/3/2022) và sử dụng Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy phát hành.
4. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện đồng loạt từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày
07/5/2022.
Trên đây là một số định hướng phương thức tuyên truyền của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy. Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện tốt. Định hướng
này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.
(Gửi kèm tài liệu tuyên truyền 47 năm giải phóng tỉnh Bình Phước
(23/3/1975-23/3/2022)
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Như kính gửi,
- Đăng trên Website của Ban,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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