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S 173 - CV/BTGTU TP. Yen Bái, ngày 11 tháng 01 nám 2022 
Ddy mqnh in5tso' n5i dung 

tuyên truyên trQng diem 

Kinh gii: - Các chi, dàng b trirc thuc, 
- MTTQ và các to chirc chInh tn - xä hi thành phô, 
- Phông Van hóa - Thông tin thành phô, 
- Trung tam Truyên thông và Van hóa thành phô, 
- Bàn tin Dáng b thành pM, 
- Trang Thông tin din tir thành pM. 

Th?c hin Cong van s 580 - CV/BTGTU, ngày 10/01/2021 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy ye day math  mt s ni dung tuyên truyên tr9ng dim; nrmhäm dày 
math cong tác tuyên truyn giüp can b, dãng viên, các tng lap Nhân dan trén dja 
bàn thành pM có them thông tin; tIch circ tham gia xây dçrng, chinh dn Dàng va 
các phong trào thi dua yêu nuac, quyt tam thirc hin thâng lçn các thim vii chInh 
trj cüa tinh; Ban Tuyên giáo Thãnhüy dà nghj các chi, dâng b tnrc thuc, cci quan, 
dan vi tp trung tuyên truyên mt s ni dung tr9ng diem thu sau: 

1. Tuyên truyên kêt qua thirc hin nhim vii chmh trj näm 2021 và Hi 
nghj báo cong nàm 2021 

1.1. Thôi gian, *4a dJm to chá'c H3i nghj: 19h30', ngày 12/01/2022 t?i 
Trung tam Hi nghj tinh. 

1.2. N3i dung tuyên fruyên 
- Tuyên truyn kt qua thirc hin nhim v chIth trj theo ni dung Chuang 

trmnh hành dng s 1 8-CTr/TU, ngày 18/12/2020 cüa Tithüy. 
- Tuyên truyên các guang tp th& Ca than diiên hinh, nhuTlg cách lam hay, 

sang tao,  thit th?c, hiu qua trong thrc hin nhim vii chInh trj duçc tuyên duang 
tai Hi nghj Báo cong näm 2021. 

- Tuyên truyn ni dung các nhim vi dugc dê ra trong Chuang trInh hành 
dng s 56-CTr/TU, ngày 01/11/2021 cüa Tith üy ye länh dao  thirc hin nhim vçi 
chIth tn närn 2022, trong dió chii tr9ng cOng tác triên khai, quán tnit, xây diving kê 
hoach, chuang trIth bath dng cüa các c.p, các ngàth, các dja phuang, Kê hoach 
hành dng s 99-KH1flJ, ngày 12/12/202 1 cüa Thàth üy v thirc hin Chuang trinh 
hành dung so 56-CTr/TU cüa Tinh üy (Thành i'iy dd gui các don vj). 

1.3. Thàigian tuyên truyn: triró'c, trong và sau Hi nghj báo cong. 
2. Bay mnh tuyên truyên Quy dinh so 17-Q13/TW, ngày 25/10/2021 cüa 

Ban Chap hành Trung irmig Bang và Hmmg dn s 02-IID/UBKTTW, ngày 
29/11/2021 cüa Uy ban Kiêm tra Trung irong 
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2.1. N3i dung tuyên truycn 
- Tuyên tmyn nâng cao nhn thüc, tto si.r tMng tht trong can b, dãng viên, 

và si,r diông thun cüa Nhân dan thanh pM trong vic thirc hin Quy djnh v nhttng 
diu dâng viên không duçc lam. 

- Phát hin, giri thiu, biu duong các guong din hInh, cách lam hay trong 
cong tác xây dçmg, chinh dn Dáng và h thng chinh tn. 

- Kjp thi thông tin kêt qua xr 1 can b, dang viên vi phtm k lut Dáng, vi 
phm pháp 1ut; suy thoái v tu ting chInh trj, dto due, l& sng; "tr din bin", 
"tir chuyn hóa"... theo djnh huó'ng, thông tin do Ban Tuyên giáo Thành Uy, Co 

quan Kiêm tra - Thanh tra Thành üy cung cp. 
2.2. Thôi gian friên khai: d nghi các chi, clang b trrc thuc, co quan, don 

vi thithng xuyên, lien tiic dy math  tuyên truyn bang nhiu hInh thüc da dng, 
phong phü, thit thrc, hiu qua các ni dung nêu trên cho den khi có van bàn mth 
thay th hoc có clii dao  mcci. 

Ncyi nhân: TRUONG BAN 
- Thung trirc Thành üy, 
- Nhix kInh güi, 
- Lmi BTG/TU. 
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