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Ngày 02/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi 
làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 
công tác tuyên giáo thời gian qua. Cùng dự làm việc có đồng chí Dương Văn An 
– Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo và ý kiến của 
các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo:

I. Đánh giá tình hình công tác tuyên giáo trong thời gian qua

Thời gian qua, công tác tư tưởng đã được các cấp ủy triển khai thực hiện 
ngày càng chủ động và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kết quả đạt được 
ngày càng cao hơn; góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua hành động 
cách mạng, cũng như xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là 
ở cơ sở. Nổi rõ là: Việc nắm bắt dư luận, nắm bắt thông tin để tham mưu xử lý, 
định hướng dư luận thực hiện ngày càng tốt hơn và ngày càng đi vào nền nếp. 
Từng bước đổi  mới  và nâng dần chất  lượng trong việc tổ  chức học tập và 
nghiên cứu nghị quyết. Công tác tham mưu cho cấp ủy định hướng, chỉ đạo sự 
phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị làm công tác tư tưởng ngày càng đồng bộ, 
nhịp nhàng và chặt chẽ hơn; nhờ vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục ngày 
càng đạt hiệu quả cao hơn. Đã tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-
CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng chủ động hơn, phát huy được 
kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, tính chiến đấu, tính thời sự trong công tác tư tưởng có mặt còn 
hạn chế;  đáng chú ý là việc nhân rộng, phát huy những điển hình tiên tiến, 
gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực vẫn còn là khâu yếu; tổ chức bộ máy 
làm công tác tuyên giáo ở cơ sở còn nhiều bất cập, việc tổ chức học tập, quán 
triệt và vận dụng, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng cấp trên ở cơ sở còn nhiều 
khó khăn; việc xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội ở cơ sở còn lúng túng; 
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công tác tư tưởng chính trị, công tác phát triển đảng viên mới trong đội ngũ cán 
bộ, viên chức trong ngành giáo dục và y tế còn nhiều bất cập.

II.  Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời 
gian tới:

Yêu cầu chung là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương 
pháp công tác tư tưởng nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng 
để phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng, rèn 
luyện đội ngũ cán bộ đảng viên của tỉnh.

Theo đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bên cạnh việc tiếp tục đổi 
mới công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị cần đẩy mạnh thực hiện các biện 
pháp đổi mới công tác tư tưởng; đó là:

- Tiếp tục thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều, lắng nghe, nắm bắt đầy 
đủ thông tin, làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt dư luận xã hội, để từ đó kịp thời 
xử lý có hiệu quả, định hướng dư luận trong nội bộ và ngoài xã hội, nhất là 
trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp hiện nay.

- Bên cạnh việc đấu tranh phê phán những việc làm sai trái, tiêu cực, suy 
thoái tư tưởng chính trị; phải hết sức chú ý phát hiện, nhân rộng và phát huy 
những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo 
sức lan tỏa rộng trong xã hội.

- Chú ý hướng dẫn các chi bộ đưa những tấm gương tiêu biểu, mô hình 
hay, gương người tốt, việc tốt vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ.

-  Chủ  động  cung  cấp  thông  tin  cho  báo  chí  những  thông  tin  chính 
thống, ưu tiên trước hết cho Báo Bình thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ và ngoài xã hội, động viên, cổ vũ 
tinh thần của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh..

2- Quan tâm, chú ý nhiều hơn công tác khoa giáo, nhất là công tác tư 
tưởng, công tác phát triển đảng viên; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách để 
phát huy hơn nữa đội ngũ cán bộ, viên chức ngành giáo dục và y tế.

3- Quan tâm đúng mức hơn nữa công tác tuyên giáo ở cơ sở; tiếp tục bồi 
dưỡng kỹ năng tổ chức học tập, nghiên cứu và cụ thể hóa nghị quyết ở cấp cơ 
sở, phương pháp nắm bắt thông tin, dư luận xã hội và xử lý thông tin, định 
hướng dư luận xã hội, chế độ thông tin hai chiều; đẩy mạnh thực hiện Đề án 
“Chi bộ làm tốt công tác tư tưởng”.
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Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
  chính trị - xã hội tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký và đóng dấu)

Lê Tấn Lai
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