
Ban Tuyên giáo Thành ủy sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng 

đầu năm 2022 

          Sáng 29/06/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với 

Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin 

thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc 

Đảng bộ thành phố và sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị 

có đồng chí Trần Tiến Quảng, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Xuân Trường, Trưởng 

Phòng Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng 

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành 

phố; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực 

thuộc; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng các đồng 

chí báo cáo viên, cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 thành phố. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị 

          Tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Trường, Trưởng Phòng 

Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cung 

cấp thông tin chuyên đề tình hình thời sự trong nước và quốc tế 

6 tháng đầu năm 2022; tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra 

đối với Việt Nam và tỉnh Nam Định từ cuộc xung đột Nga-

Ukraine. Qua đó giúp lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, 

đảng viên nhận thức đầy đủ, chính xác, khách quan về tình hình 

thế giới và khu vực; lập trường của Đảng và Nhà nước ta. Trên 

cơ sở đó tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

góp phần phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo và chỉ đạo trong 

thời gian tới. 



 

Đồng chí Trần Xuân Trường, Trưởng Phòng Thông tin công 

tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cung cấp thông 

tin chuyên đề tình hình thời sự trong nước và quốc tế 

          Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo Kết quả 

công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên 

giáo Thành ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và sự hướng dẫn 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của BTV Thành ủy, tích 

cực đổi mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham 

mưu cho Thường trực, BTV Thành ủy tổ chức hiệu quả các hội 

nghị trực tuyến học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định 

của Đảng; Tham mưu cho BTV Thành ủy lựa chọn các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về 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”. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước và địa 

phương năm 2022. Đồng thời nâng cao công tác đấu tranh bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35 của 

Bộ Chính trị. Kịp thời nắm bắt, phản ánh những vấn đề được đông 

đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; định hướng dư luận 

xã hội. 



 

Đồng chí Trần Thị Chung, Phó Ban Tuyên giáo thành phố báo 

cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 

          Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác khoa giáo đạt được 

những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Thành ủy tích cực phối 

hợp với các phòng, ban, ngành trong khối khoa giáo xây dựng Kế 

hoạch phối hợp công tác năm 2022; tham mưu hiệu quả, làm tốt 

công tác tuyên truyền hiến máu nhân đạo, kết quả đạt 1.141/800 

đơn vị máu, bằng 142,6% chỉ tiêu tỉnh giao. Bên cạnh đó, Ban 

Tuyên giáo Thành ủy duy trì tốt công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật, lịch sử Đảng, công tác giáo dục lý luận chính 

trị. Phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố duy trì, quản lý và 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 25 lớp với 1.459 học viên tham gia học 

tập các loại chương trình. Những kết quả trên đã góp phần quan 

trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm. 

Hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn tồn tại hạn chế cần khắc 

phục, đồng thời thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2022. 



 

Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường Vụ, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm 

Chính trị thành phố phát biểu kết luận hội nghị 

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên 

Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc 

Trung tâm Chính trị thành phố đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó 

Bí thư, các đồng chí cán bộ chủ chốt các đảng bộ, chi bộ phát huy 

tinh thần trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc thông tin, tuyên 

truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân những vấn đề thời sự 

chính trị như triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, và vấn đề 

phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh và thành phố; đặc biệt, phát huy 

vai trò của người đứng đầu cấp ủy; đẩy mạnh tuyên truyền về công 

tác xây dựng Đảng, “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục bám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện 

vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có kế hoạch 

tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhân dân, phấn đấu 

hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022./. 
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