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 Kính gửi:    - Các ban, sở, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức 

chính trị - xã hội cấp tỉnh;   

- Hội Nhà báo tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, 

- Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy,     

đảng ủy trực thuộc; 

- Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh.  

  

Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-

UBND về việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022 (dự kiến được tổ 

chức bằng hình thức trực tuyến vào sáng ngày 19/5/2022). Đây là sự kiện chính 

trị, văn hóa quan trọng được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là đội 

ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà quan tâm, theo dõi.  

Hội nghị nhằm cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà 

Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá việc triển khai các đường lối, 

chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực văn hóa trong thời 

gian qua; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh 

trong thời gian tới.  

 Để công tác tuyên truyền về Hội nghị tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa 

phương, đơn vị quan tâm triển khai một số nội dung sau: 

1. Các ban, sở, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và tổ chức chính 

trị - xã hội cấp tỉnh;  Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, 

đảng ủy trực thuộc 

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo và triển khai tốt công tác thông tin, tuyên 

truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây 

dựng, phát triển quê hương, đất nước; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy 

khát vọng và truyền thống văn hóa, con người nhằm đưa Hà Tĩnh sớm phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 



 

 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022 

bằng các hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang 

website, các nền tảng mạng xã hội (Facebook/Fanpage, Zalo, Gapo, Lotus 

Mocha35, VCNet...), qua các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền với hình thức phong 

phú, sinh động như sử dụng Infographic, xây dựng các clip, video, hình ảnh... 

- Kịp thời nắm bắt các thông tin, luồng dư luận xã hội tại địa phương, đơn vị 

để định hướng, tuyên truyền. Chỉ đạo tăng cường đấu tranh, phản bác có hiệu quả 

các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà 

nước về báo chí, phát thanh, truyền hình, Internet, mạng xã hội, đảm bảo công tác 

thông tin, tuyên truyền về Hội nghị có sức lan tỏa lớn. Xử lý nghiêm các trường 

hợp đăng tải các nội dung vi phạm theo quy định pháp luật. 

Căn cứ tình hình cụ thể, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các 

huyện thành, thị xã, hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp sóng, đăng phát, lan tỏa các 

chương trình, sự kiện, phóng sự… có nội dung liên quan, đảm bảo chất lượng, bố 

trí phát sóng vào khung giờ thích hợp để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông 

đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.  

3. Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

tăng cường các tin bài để thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Hội 

nghị, trong đó tập trung phản ánh toàn diện diễn biến Hội nghị; mục đích, ý nghĩa, 

tầm quan trọng; chủ đề, thông điệp của Hội nghị; bài phát biểu chỉ đạo, định hướng 

của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương (nếu có) tại Hội nghị; các 

chuyên đề, ý kiến, tham luận tiêu biểu tại Hội nghị. Tăng cường các bài viết trên 

báo chí, mạng xã hội để tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tổ chức xây dựng các tuyến tin, bài 

phản ánh toàn diện, sâu sắc các nội dung liên quan; phản ánh sinh động, đa dạng, 

nêu bật được truyền thống, đặc trưng văn hóa Hà Tĩnh; xây dựng phóng sự truyền 

hình phục vụ Hội nghị. Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động tiếp sóng, đăng phát, lan 

tỏa các chương trình, sự kiện, phóng sự…, đảm bảo chất lượng, thu hút sự quan 

tâm, theo dõi của đông đảo công chúng. 

- Báo Hà Tĩnh: Mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các tuyến tin, bài 

tuyên truyền về Hội nghị với các hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, hấp 

dẫn; đăng tải một số bài viết của các chuyên gia về chủ đề liên quan đến Hội nghị, 

tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  

4. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị; cập nhật về tình 

hình, diễn biến Hội nghị trên website, tạp chí, đặc san của Hội; đăng tải các bài 



 

 

phát biểu chỉ đạo, định hướng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ý kiến, tham luận 

tiêu biểu của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ của tỉnh tại Hội nghị; vận động 

hội viên sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về lĩnh vực 

văn hóa; đồng thời thông tin để hội viên, các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ theo 

dõi Hội nghị; giáo dục, định hướng, nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên 

trong việc phát ngôn, sử dụng mạng xã hội về các vấn đề liên quan. 

Hội nghị văn hóa toàn tỉnh năm 2022 là một là sự kiện có ý nghĩa chính trị, 

văn hóa có sức lan tỏa lớn. Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm thực 

hiện tốt các nội dung, yêu cầu đề ra./. 

 

Nơi nhận:                        
- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Các vụ: Tuyên truyền, 

 Văn hóa - văn nghệ,                  để B/c 

 Báo chí - xuất bản, 

 Tổng hợp- BTGTWW,   

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Ủy ban Nhân dân tỉnh (để p/h chỉ đạo),  

- Các đ/c Lãnh đạo Ban,    

- Các phòng, Trung tâm thuộc Ban, 

- Lưu VT/BTGTU 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC   

 

  

 

 
Nguyễn Thành Đồng 
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