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CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác Tuyên giáo năm 2022 
 

- Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về 

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, 

- Căn cứ Kế hoạch số 12-KH/BTGQU ngày 13/01/2022 về nhiệm vụ công 

tác năm 2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ, 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Khuê Trung xây dựng Chương trình công 

tác Tuyên giáo năm 2022 như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác tuyên 

giáo của Đảng ủy phường năm 2022; 

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng 

viên và nhân dân trên địa bàn phường; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý 

luận chính trị cho cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của 

địa phương; 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các sự kiện lịch 

sử, các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2022; 

- Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng, dư luận xã 

hội, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. 

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm   

1. Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN, các Tổ chức chính trị xã hội phường và 

các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tăng cường công tác tuyên truyền về kết 

quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực công tác xây 

dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

2. Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” 

trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  



3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các sự 

kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị 

quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 

119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội “về thí điểm tổ chức mô hình chính 

quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng” 

với hình thức phong phú, thiết thực…và 03 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của 

Đảng ủy phường1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 

của Đảng bộ thành phố và các phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố; đặc biệt là thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố về 

“Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, 

phát triển kinh tế - xã hội”. 

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ 

Chính trị. Cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong năm 

2022. Tham mưu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho 

cán bộ, đảng viên, bảo đảm tính thiết thực, tránh hình thức, tạo sự thống nhất giữa 

nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhanh chóng đưa những 

nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn. 

Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế theo định kỳ cho đảng 

viên trên địa bàn phường.  

5. Tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán 

triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và 

nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả 

cao nhất trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tham mưu Đảng 

ủy quan tâm chỉ đạo nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm 

theo Bác; đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. 

6. Tiếp tục tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Dịch đang diễn biến rất phức tạp và có thể còn kéo 

dài, khó lường, vì thế cần tập trung tham gia phòng, chống dịch, thể hiện rõ vai 

trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất 

cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về 

các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19; khắc 

phục tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, qua đó xây dựng, hình thành 

thói quen, nếp sống,văn hóa trong sinh hoạt, giao tiếp xã hội phù hợp với bối cảnh 

xác định sống chung lâu dài với dịch bệnh. Tăng cường đấu tranh, phản bác các 

thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động xung quanh việc phòng 

chống, chống dịch.  

                                           
1 Nghị quyết 08 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản 

lý đô thị trên địa bàn phường Khuê Trung đến năm 2025 

Nghị quyết 09 về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa trên địa bàn phường Khuê Trung 

đến năm 2025. 

Nghị quyết 10 về xây dựng ý thức công dân đô thị trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn 

phường Khuê Trung. 



7. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động 

báo cáo viên, gắn với tăng cường công tác cung cấp thông tin chính thống, định 

hướng tư tưởng, nhất là đối với những vấn đề dư luận quan tâm. Nâng cao chất 

lượng Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ đảng viên.  

III. Tổ chức thực hiện  

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn các đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện Chương trình công tác tuyên giáo năm 2022; phối 

hợp với Ủy ban Kiểm tra đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực công 

tác tuyên giáo. 

2. Các đơn vị, các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường căn cứ yêu cầu, nhiệm 

vụ, triển khai thực hiện Chương trình công tác tuyên giáo năm 2022; báo cáo kết 

quả thực hiện trong các báo cáo định kỳ. 

Nơi nhận:                                                        

- Thường trực Quận ủy,                                     
- Ban Tuyên giáo Quận ủy, 

- UBND, UBMT, các đoàn thể phường, 

- Các Chi bộ trực thuộc, 

- Bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy,                                                

- Lưu VPĐU.                                                                      

T/M ĐẢNG ỦY 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Hồng Khánh 
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