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--------I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, DƯ LUẬN XÃ HỘI
Trong quý III/2021, dư luận quan tâm đến đợt dịch lần thứ 4 trên cả nước,
với tâm điểm là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam; quan tâm đến nội
dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kỳ họp lần thứ
nhất Quốc hội khóa XV và kỳ họp HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các hoạt
động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 76 năm cách mạng tháng Tám và
Quốc khánh 2/9; các chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các hoạt động ngoại giao nhằm thúc
đẩy tiến độ hỗ trợ, chuyển giao công nghệ sản xuất, cung cấp vaccine cho Việt
Nam.
Trong tỉnh, tình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định,
chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; nỗ lực vượt khó, tích cực
lao động sản xuất, phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh phức tạp. Dư luận
đồng tình, ủng hộ với các biện pháp quyết liệt của tỉnh phù hợp với từng giai đoạn
của diễn biến dịch bệnh; phấn khởi trước sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền
các cấp cho người dân trong lúc khó khăn; xúc động trước tình cảm chia sẻ, chung
tay đóng góp công sức, vật chất của người dân, các mạnh thường quân, các nhà tài
trợ, các địa phương cho lực lượng tuyến đầu, khu cách ly, khu vực phong tỏa; các
hoạt động quyên góp, ủng hộ cho thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, hỗ trợ
người dân Tây Nguyên về quê tránh dịch an toàn.
Bên cạnh đó, vẫn còn những băn khoăn, lo lắng khi tình hình dịch bệnh
COVID-19 của các tỉnh, thành trong khu vực rất phức tạp, tỉnh Bình Phước cũng
đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 30/6, đến nay có 1.421 ca nhiễm1; nhiều
địa bàn phải thực hiện cách ly, phong tỏa dài ngày; tình hình mưa lớn kéo dài, dịch
bệnh trên đàn heo, bò và khó khăn trong tiêu thụ nông sản… đã ảnh hưởng tiêu cực
đến tâm trạng, cuộc sống người dân và sản xuất của doanh nghiệp. Các thế lực thù
địch triệt để lợi dụng tình dịch bệnh, vấn đề nhân quyền, những sai phạm trong
công tác quản lý, điều hành của một số địa phương trong cả nước, các hoạt động
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, việc điều lực lượng vũ trang tới thành phố Hồ
Chí Minh hỗ trợ chống dịch… để ra sức xuyên tạc, kích động người dân biểu tình,
bạo loạn, chống phá đất nước.
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Trong đó, có 1.065 ca xuất viện, 344 ca đang điều trị, 12 ca tử vong.
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Tình hình đó tác động sâu sắc tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân
dân, đặt công tác tuyên giáo trước nhiều tình huống khó khăn. Bằng nhiều cách
thức, biện pháp, ngành Tuyên giáo Bình Phước đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt
các nhiệm vụ chính trị được giao trong quý III/2021.
II. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG QUÝ III/2021
1. Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh
vực công tác tuyên giáo
Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập nội
dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Liên hiệp hội,
hội văn học - nghệ thuật, đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức; chuyên đề Chỉ thị 05CT/T toàn khóa và chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Tỉnh
ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh COVID-19
cho cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tích cực tham mưu xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII cuả Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh nhiệm kỳ
2020 - 2025; Kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm
tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực tuyên
giáo; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về vấn đề an
toàn thực phẩm; 03 năm thực hiện Đề án 824 của Tỉnh ủy về an ninh tư tưởng trên
mạng xã hội.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy hoàn
thành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; giám sát việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số
05-NQ/TU của Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành, Hớn Quản,
Bình Long; tiếp tục giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đối với Ban Thường vụ Huyện ủy
Lộc Ninh, Bù Gia Mập. Tham mưu tiếp đón, làm việc với Đoàn Công tác của Ban
Tuyên giáo Trung ương về truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trên địa
bàn tỉnh. Giúp Ban Chủ nhiệm 75 tỉnh theo dõi, triển khai các nhiệm vụ được phân
công, cơ bản thực hiện đúng tiến độ quy định (với 20 nhiệm vụ cụ thể)2.
2. Tổ chức chiến dịch tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Ban tuyên giáo các cấp chủ động thành lập Tiểu ban Tuyên truyền phòng,
chống dịch COVID-19, gồm có các thành viên là Ban tuyên giáo, Ủy ban MTTQ
và các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành thông tin và truyền thông, ngành văn hóa
thông tin, ngành y tế, cơ quan báo chí… để triển khai các hoạt động tuyên truyền,
hàng tuần có báo cáo cấp ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và Ban tuyên giáo
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Đến nay, Chương trình đột phá cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng
chính quyền điện tử, đô thị thông minh đã hoàn thành 4/5 nhiệm vụ; Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính
trị trong sạch vững mạnh hoàn thành 5/15 nhiệm vụ, có 7/15 nhiệm vụ đang chờ thông qua Ban Chỉ đạo 72, có 3/15
nhiệm vụ xin ý kiến nhập nội dung ban hành chung và đổi thể thức ban hành cho phù hợp.
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cấp trên về kết quả thực hiện của từng cơ quan, đơn vị3.
Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong
phú (qua báo chí, mạng xã hội, tin nhắn, infographic, hội họp…); các thông tin, chỉ
đạo, định hướng công tác truyên truyền thường xuyên cập nhật... góp phần nâng
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống dịch; cổ vũ,
động viên, huy động sức đóng góp của các tầng lớp nhân dân chung tay cùng với
Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong cuộc chiến chống đại dịch, thể hiện trách nhiệm
của mỗi cá nhân với cộng đồng, xã hội4.
Các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy định cung cấp thông
tin về tình hình dịch bệnh, không để người dân hoang mang, lo lắng. Chủ động
phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý các trường hợp để lộ lọt thông
tin người thuộc diện cách ly làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, các trường hợp
đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Giải đáp thắc mắc tâm tư, động viên
cho trên 500 trường hợp liên quan đến tình hình dịch bệnh trên các trang, nhóm
cộng đồng của tỉnh. Một số địa phương đã thành lập, ra mắt Tổ tiếp nhận thông tin
phản ánh của Nhân dân trên fanpage (Hớn Quản, Phước Long).
3. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn
nghệ, dư luận xã hội
Ngành tuyên giáo chủ động định hướng, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự
kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, như: 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ
Văn Tần; 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 100 năm Ngày sinh đồng
chí Lê Quang Đạo; 76 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kết quả kỳ họp
thứ nhất Quốc hội khóa XV; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2021…
Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, không để
xảy ra các điểm nóng về chính trị tư tưởng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Hướng
dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU
của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng
bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; đẩy
mạnh hoạt động sáng tác, tuyên truyền, cổ động về phòng, chống dịch; rà soát, báo
cáo việc đặt tượng cá nhân, công trình tưởng niệm theo yêu cầu của Ban Tuyên
giáo Trung ương.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 11 hướng dẫn, tài liệu tuyên truyền5; tổ
chức 01 hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ, 03 báo cáo
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Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành công văn chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày
05/8/2021 của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh COVID-19; Kế hoạch thông
tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 05 để đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh. Tổ chức 01 cuộc họp trực tuyến đánh
giá công tác tuyên truyền COVID-19 với các cơ quan trong khối tuyên truyền cấp tỉnh, ban tuyên giáo các huyện,
thị, thành ủy; 01 hội nghị triển khai nội dung cốt lõi Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy cho đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên; 02 cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền cấp tỉnh để đánh giá kết quả công tác hàng tháng…
4
UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã huy động được hơn 45 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch và quỹ mua vaccine tiêm
chủng; các đoàn thể huy động được hàng trăm ngàn phần quà hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn trong và ngoài
tỉnh; tỉnh đã chi hỗ trợ trên 80 tỷ đồng cho các trường hợp lao động tự do, mất việc làm do dịch bệnh, các trường
hợp gặp khó khăn đang ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…
5
Không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã,
nguy cấp, quý hiếm; công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển
bền vững đất nước; Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam
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kết quả tuyên truyền trên báo chí hàng tháng. Tổ chức 01 đợt điều tra dư luận trên
internet về tình hình thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về ứng phó với mọi
tình huống diễn biến của dịch bệnh COVID-19 (thu được hơn 12.000 phiếu trả
lời); phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 02 đợt điều tra dư luận xã
hội6. Tổ chức đi thăm, động viên đội ngũ phóng viên báo chí tham gia đưa tin
tuyên truyền về phòng, chống dịch; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản
xuất chương trình “Ký sự VTV đặc biệt - Tình đất đỏ miền Đông. Xin chủ trương
Thường trực Tỉnh ủy thông qua phương án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm
Ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2022) và đón chào năm mới 2022. Thiết lập
được tài khoản OA Zalo, thay đổi giao diện website của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
để đa dạng hơn hình thức tuyên truyền.
Các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực đăng tải thông tin bám sát theo định
hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng tin, bài, hình ảnh, video
clip; tăng cường các tin bài đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian
mạng, đặc biệt là chuyên mục Góc nhìn thẳng trên 4 loại hình báo chí…. Các cơ
quan thông tấn, báo chí ngoài tỉnh, có ký kết hợp tác tuyên truyền với tỉnh đăng tải
trên 560 lượt tin, bài liên quan đến Bình Phước.
4. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện triển khai thực hiện Hướng dẫn số 11HD/BTGTW, ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về cấp và quản lý
bằng sơ cấp lý luận chính trị; thẩm định trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho hơn
300 người (Chơn Thành, Bình Long, Đồng Phú, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh và
Bù Gia Mập); tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Trung
tâm chính trị cấp huyện theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tiếp tục triển khai biên soạn các công trình lịch sử của địa phương, của
ngành, như: Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân huyện Lộc Ninh, Lịch sử Đảng bộ và
Nhân dân thị trấn Lộc Ninh, Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Lộc Hòa, Lịch sử
Đảng bộ và Nhân dân xã Lộc Thiện (huyện Lộc Ninh); Lịch sử Đảng bộ và Nhân
dân huyện Bù Đốp (huyện Bù Đốp). Tham gia thẩm định nội dung cuốn tài liệu
“Bình Phước - Cơ hội đầu tư và phát triển” phục vụ công tác tuyên truyền.
Các hội thi, cuộc thi ảnh, thi viết trên môi trường internet (Ban Chỉ đạo 35
tỉnh tổ chức cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch”, Ban
Tuyên giáo Bù Đăng tổ chức cuộc thi ảnh “Bù Đăng - Đất và Người”; các cuộc thi
của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, huyện Lộc Ninh…) đã góp
phần giáo dục lịch sử truyền thống, lan tỏa những hành động đẹp, quảng bá về hình

đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển;
tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XV; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn
Tần; 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo; Ban hành Kế
hoạch tuyên truyền Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Công văn đề nghị các địa phương, đơn vị tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền tham gia cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi”.
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Về kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh; tâm trạng, tư tưởng Nhân dân trong việc sự dụng vaccine
phòng, chống COVID-19 ở Việt Nam.
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ảnh quê hương, đất nước, con người Bình Phước, thu hút nhiều thành phần tham
gia, hưởng ứng.
Hoạt động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng được
quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm được định
hướng kịp thời7; hơn 40 tài khoản đăng tải thông tin không đúng sự thật được phát
hiện và xử lý8; hơn 200 bài viết đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, định hướng
dư luận liên quan đến công tác phòng, chống dịch, thủ đoạn mạo danh, lừa đảo,
kích động chống phá của các thế lực thù địch được biên tập, đăng tải trên các trang,
nhóm zalo, facebook, các loại hình báo chí9. Các trang, nhóm cộng đồng của tỉnh
hoạt động khá hiệu quả, cung cấp nhanh chóng, kịp thời các định hướng, chỉ đạo
của tỉnh, lan tỏa những gương người tốt, việc tốt, thu hút sự chú ý, quan tâm của
cán bộ, đảng viên và Nhân dân10.
5. Triển khai các nhiệm vụ công tác khoa giáo, báo cáo viên, tuyên
truyền miệng
Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện chủ động theo dõi việc triển khai các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; hướng dẫn triển khai thực
hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Theo dõi việc tổ chức và báo
cáo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 trên địa bàn
tỉnh; triển khai bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo
viên bằng hình thức trực tuyến.
Duy trì tổ chức hội nghị thông tin thời sự, hội nghị báo cáo viên định kỳ
bằng các hình thức phù hợp; tham gia tổng kết, báo cáo kết quả 10 năm thực hiện
Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng; cơ bản hoàn thành tổ chức hội thi báo
cáo viên, tuyên truyền viên vòng thi cấp huyện năm 2021, lựa chọn được những
đại diện xuất sắc để cử tranh tài tại vòng thi cấp tỉnh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Chỉ
thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng
cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn đối
7

Vụ việc liên quan đến cái chết của quân nhân Trần Đức Đô; vụ tụ tập căng biểu ngữ đòi giải quyết vào tỉnh trong
lúc đang giãn cách xã hội ở chốt kiểm soát dịch bệnh Đồng Phú; việc khánh thành điểm X 16 trên địa bàn huyện
Lộc Ninh; thông tin dư luận trong công nhân tại Công ty Beesco, huyện Chơn Thành; tin giả về bản đồ di chuyển
của ca nhiễm COVID-19 ở Đồng Xoài...
8
Lộc Ninh 12 trường hợp, Đồng Xoài 08 trường hợp, Phước Long 03 trường hợp, Bình Long 03 trường hợp, Bù
Đốp 01 trường hợp, Đồng Phú 01 trường hợp…
9
Một số bài viết như: Bình Phước chưa có chủ trương đón người dân về lại tỉnh ngoài 4 trường hợp đã được thông
báo trước đó; Thông tin làm rõ vấn đề "đón người Bình Phước trở về"; Thông tin tìm trẻ lạc tại bệnh viện tỉnh, bệnh
viện Bình Long là giả; Vì sao Bình Phước thực hiện Chỉ thị 16 thêm 07 ngày?; Cảnh giác với thông tin lập danh
sách để trở về Bình Phước cách ly trên các trang, nhóm cộng đồng; Bình Long thông tin về trường hợp F0 tại công
ty vận tải được đi lại trong khi đang thực hiện Chỉ thị 16; Người dân sống trong các vùng xanh, vàng, cam, đỏ được
và không được làm gì ?; Thông tin Bình Phước tiếp tục cách ly xã hội thêm 14 ngày là chưa chính xác; Người dân
có quyền lên tiếng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng…
10
Một số trang, nhóm có lượng tiếp cận, tương tác, thích và theo dõi tăng nhanh, như: Khát vọng Hớn Quản, Chơn
Thành đổi mới và phát triển, Bình Long Đất và Người, Lộc Ninh nguồn cội, Báo Bình Phước, Truyền hình Bình
Phước, Tuyên giáo Bình Phước, Công đoàn Bình Phước… Riêng trang Tự hào Bình Phước đã có 39.022 người
thích, 45.500 người theo dõi; trong quý đăng tải gần 2.000 tin, bài, hình ảnh, thu hút hơn 18 triệu lượt tiếp cận.
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với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo; hoàn
thành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù
Đốp, Chơn Thành, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông. Tổ chức được 03 hội
nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và tương
đương, nối dài đến cấp cơ sở, với các nội dung như: Đồng Xoài triển khai xây
dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử giai đoạn 2021 - 2025; An toàn
sinh học - biện pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi; kết quả
công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh 8 tháng đầu
năm; công tác phòng, chống dịch trong trường học, việc tổ chức học trực tuyến ở
các bậc học; những vấn đề cần lưu ý, cần tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và
phụ huynh học sinh trong năm học 2021 - 2022… Biên tập, phát hành 03 số bản
thông báo nội bộ, thông tin phục vụ Nhân dân để các chi, đảng bộ cơ sở triển khai
sinh hoạt định kỳ. Chuẩn bị kỹ các khâu để tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên
truyền viên giỏi năm 2021 vòng thi cấp tỉnh.
6. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh
Ban Tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán
triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ
Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; triển khai học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/T toàn khóa và năm 2021 về
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực,
tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Quan tâm xây
dựng, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu
nước; phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành biên soạn cuốn sách “Những tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các tập thể, cá nhân điển hình tiên
tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 2021; ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ
Đại hội XIII của Đảng để các chi, đảng bộ có cơ sở triển khai thực hiện.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về ưu điểm
Trong quý III/2021, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh
hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo chương trình
năm, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ
chính trị được giao.
Công tác tham mưu tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm
theo Bác, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về ứng phó với diễn biến dịch
bệnh COVID-19 được triển khai bằng nhiều hình thức. Công tác tuyên truyền
phòng, chống dịch được thực hiện bài bản cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần
nâng cao nhận thức và hành động của người cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hoạt
động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, định hướng các thông tin phức tạp,
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nhạy cảm được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác khoa giáo, báo cáo viên,
giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng được quan tâm, theo dõi, thực hiện thường
xuyên, nghiêm túc.
Nội dung, hình thức công tác tuyên giáo tiếp tục được đổi mới phù hợp với
điều kiện thực tiễn, như: thường xuyên tổ chức các hội nghị, cuộc họp bằng hình thức
trực tuyến; tổ chức điều tra dư luận xã hội qua hệ thống internet; thiết lập hệ thống
OA Zalo phục vụ tuyên truyền; tổ chức các cuộc thi trên mạng xã hội; tăng cường
hoạt động thông tin tuyên truyền trên không gian mạng; tham gia giải đáp thắc mắc
cho người dân, doanh nghiệp qua hoạt động của các trang, nhóm cộng đồng; trao đổi,
giải quyết công việc nhanh chóng, bí mật qua hệ thống messenger, zalo, mocha...
2. Một số hạn chế và nguyên nhân
2.1. Một số hạn chế
- Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn một số
huyện chưa sâu, chưa đồng bộ, nơi làm tốt, nơi còn chủ quan, lơ là, nên để xảy ra
lây nhiễm trong cộng đồng nhiều chùm ca bệnh. Một số người dân còn tư tưởng
chủ quan, chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo yêu cầu
của chính quyền địa phương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên
truyền phòng, chống dịch chưa đạt yêu cầu đề ra, việc triển khai cài đặt ứng dụng
Bluezone được tăng cường tuyên truyền, vận động kết hợp ra quân “đi từng ngõ,
gõ từng nhà” nhưng kết quả vẫn còn thấp.
- Tiến độ, chất lượng một số công việc chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra, như:
một số đơn vị không tổ chức được hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi;
chưa tổ chức được các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận
chính trị theo kế hoạch đã đề ra.
- Việc cung cấp thông tin dư luận xã hội trên địa bàn của một số cộng tác
viên chưa kịp thời; nội dung thông tin và thời gian cung cấp chưa đáp ứng theo yêu
cầu của ban tuyên giáo cấp ủy.
- Một số đơn vị chưa thường xuyên quan tâm đến hoạt động đấu tranh phản
bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng; chưa chú trọng nâng cao chất lượng
hoạt động của các trang, nhóm cộng đồng nên chưa thu hút người theo dõi, tương
tác; việc theo dõi, phát hiện và xử lý các tài khoản đăng tải thông tin chưa chính
xác, thông tin xấu, độc có nơi, có lúc chưa kịp thời, gây bức xúc trong dư luận, đặc
biệt là các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh.
2.2. Nguyên nhân của hạn chế
- Do tình hình dịch bệnh trong những tháng gần đây rất phức tạp, cả hệ
thống chính trị phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch; nhiều hoạt động
như hội nghị, tập huấn, giao ban... tập trung đông người không thể tổ chức.
- Một số cấp ủy chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh
vực công tác tuyên giáo; thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động để có những điều
chỉnh, thay đổi kịp thời.
- Một số ban tuyên giáo cấp huyện, cấp xã chưa chủ động trong công tác
tham mưu, đề xuất, chưa tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ
công tác phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới.
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- Một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa thường xuyên tự bồi
dưỡng, rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng; một số nội dung công việc mới, khó
nhưng chưa tổ chức tập huấn, hướng dẫn kịp thời để triển khai thực hiện.
- Nhận thức về phòng, chống dịch của một bộ phận người dân, đặc biệt là
trong vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế, dễ dẫn
tới nguy cơ bùng phát dịch khi dịch lây lan trong cộng đồng.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2021
1. Dự báo tình hình
Dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh
hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân,
khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2021.
Sẽ có các thông tin trái chiều về việc thực hiện chi trả chế độ, chính sách hỗ
trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch; việc tiêm chủng vaccine ngừa
COVID-19; việc tự phát về quê tránh dịch. Các đối tượng phản động, cơ hội sẽ tiếp
tục lợi dụng những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch; thiếu sót trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền; sự suy giảm kinh tế... để xuyên tạc,
kích động người dân đòi hỏi thực hiện thêm chế độ hỗ trợ, giải quyết việc làm khi
về quê, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm
2.1. Chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh
vực tuyên giáo
Ban Tuyên giáo các cấp tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức
quán triệt, học tập, thực hiện nội dung Chương trình hành động số 17-CTr/TU,
ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đội
ngũ cán bộ, đảng viên; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai
thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Triển khai các
hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2022)
và đón chào năm mới 2022.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy thành lập các Ban Chủ nhiệm
thực hiện các chương trình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Thông qua Đề án đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng; Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính
trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện trong
toàn tỉnh. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh
vực công tác tuyên giáo11.
11

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5
tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
và xóa mù chữ cho người lớn; sơ kết 07 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh;
Báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
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2.2. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền phòng,
chống dịch COVID-19; bám sát các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền theo kế
hoạch đã đề ra để thực hiện hiệu quả.
Thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân biết,
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sống chung an toàn với
dịch bệnh; vừa phòng chống dịch, vừa lao động sản xuất, khôi phục kinh tế; tổ
chức chiến dịch tiêm chủng vaccine an toàn, với phương châm “vaccine tốt nhất là
vaccine được tiêm sớm nhất”, không phân biệt giữa các loại vaccine.
Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của
cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; cổ vũ, động
viên, huy động sức đóng góp của các tầng lớp nhân dân chung tay cùng với Đảng,
Nhà nước, Chính phủ trong cuộc chiến chống đại dịch, thể hiện trách nhiệm của
mỗi cá nhân với cộng đồng, xã hội.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền phòng,
chống dịch, đặc biệt là cấp cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tình trạng chủ
quan, lơ là, dẫn tới nguy cơ bùng phát dịch trong những tháng cuối năm 2021.
2.3. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn
nghệ, dư luận xã hội
Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình
Phước và đón chào năm mới 2022, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và
Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12); Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11),
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng cuối năm 2021...
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác định hướng
thông tin tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của tỉnh; theo dõi việc thực hiện
chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài tỉnh
để góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh.
Định hướng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với tình hình
mới; hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật phải bám sát
nhiệm vụ chính trị hiện nay, khơi dây được tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sẻ
chia, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.
Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội,
nhất là các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh mới để kịp thời tham mưu cho cấp
ủy những giải pháp xử lý phù hợp. Đặc biệt quan tâm đến dư luận trong việc thực
hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về chủ động phòng chống dịch COVID-19; việc
chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn, lao động thât nghiệp; hỗ trợ khôi
phục sản xuất, kinh doanh...
2.4. Chú trọng công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng; đấu tranh bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai cuộc thi Giảng viên lý luận chính
trị giỏi năm 2022 theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Duy trì các hoạt
động mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo đúng kế
hoạch đặt ra; chủ động thay đổi về hình thức tổ chức phù hợp trong hoàn cảnh mới
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nhưng phải đặt chất lượng, hiệu quả lên hàng đầu.
Quan tâm công tác giáo dục lịch sử truyền thống của địa phương, của ngành;
đẩy nhanh tiến độ biên soạn, phát hành các công trình lịch sử đang biên soạn trong
năm 2021 theo đúng kế hoạch.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/T của Bộ Chính trị về
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.
Chủ động theo dõi, định hướng các vụ việc phức tạp, nhạy cảm; bám sát địa bàn,
không để các đối tượng xấu lợi dụng để xuyên tạc, kích động chống phá. Quan tâm
nhiều hơn đến việc mở rộng các trang, nhóm cộng đồng đến địa phương, cơ sở để
phục vụ tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền.
2.5. Công tác khoa giáo, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng
Chủ động theo dõi, tham mưu giải quyết các vấn đề nổi cộm, phát sinh về
giáo dục, y tế, môi trường, an toàn thực phẩm, dân số, gia đình, trẻ em, đặc biệt là
chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế. Triển khai hiệu quả các chương
trình phối hợp đã ký kết với các ngành trong khối khoa giáo năm 2021.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị, tổ chức tốt Hội thi Báo cáo viên, tuyên
truyền viên giỏi năm 2021 vòng thi cấp tỉnh, lựa chọn được những nhân tố có chất
lượng tham gia hội thi cấp khu vực và toàn quốc. Duy trì tổ chức hội nghị trực
tuyến báo cáo viên định kỳ để kịp thời định hướng, cung cấp thông tin chính thống
cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Tiếp tục có nghiên cứu, từng
bước đổi mới nội dung, hình thức 02 bản tin để phục vụ tốt hơn trong siinh hoạt
chi bộ định kỳ. Duy trì, nâng cao chất lượng fanpage, website, OA Zalo của Ban.
2.6. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch
triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề Chỉ thị 05 toàn khóa và năm
2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí
tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chủ động
phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền các gương điển hình trong học tập và làm theo
Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW (HN + T.79),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các ngành trong khối tuyên truyền, khoa giáo,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Trường Chính trị tỉnh,
- Ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương,
- Trung tâm chính trị cấp huyện,
- Các phòng thuộc Ban TGTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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