Phó Bí th Thng trc Thành y, Ch tch HND thành ph Lng Nguyn Minh Trit
phát biu ch o ti hi ngh. nh: TRNG HUY

Phó Bí th Thng trc Thành y Lng Nguyn Minh Trit ghi nhn và biu dng nhng kt qu ngành Tuyên giáo
thành ph ã t c trong nm qua; ng thi ngh ngành Tuyên giáo ch ng trong thc hin nhim v ca mình,
phát huy vai trò tham mu, xut, d báo tình hình cho lãnh o thành ph.
Ngành Tuyên giáo cn ch ng xây dng chng trình, k hoch tuyên truyn, thc hin các án trong Chng
trình hành ng thc hin Ngh quyt i hi ln th XXII ng b thành ph; chú trng công tác nh hng t tng, qun lý
thông tin, báo chí, tuyên truyn...

Phó Bí th Thng trc Thành y, Ch tch HND thành ph Lng Nguyn Minh Trit (th 3, t phi sang)
trao thng cho các tp th xut sc trong công tác tuyên giáo nm 2020. nh: TRNG HUY

Phó Bí th Thng trc Thành y Lng Nguyn Minh Trit ngh ngành Tuyên giáo quan tâm, nm bt t tng, d
lun xã hi trong b phn cán b, ng viên và nhân dân, tránh phát sinh im nóng; phát huy vai trò lãnh o,
nh hng, hng dn công tác tuyên giáo, tuyên hun tt hn... Cn tng cng ci cách hành chính, ng dng công
ngh thông tin, trong ó sm mu hóa báo cáo ca ngành, cht lc thông tin tuyên truyn chuyn ti v c s...
Ngoài ra, cn xây dng i ng cán b ngành Tuyên giáo có tâm, có tm, bn lnh chính tr vng vàng, tinh
thông v nghip v, có phng pháp khoa hc; quan tâm công tác quy hoch cán b thi gian n. Ban Tuyên
giáo cn ch ng trong nghiên cu, xut nhng gii pháp, c ch hot ng bi dng i ng làm công tác tuyên giáo
thng xuyên hn, y hn.
Phát biu ti hi ngh, Trng ban Tuyên giáo Thành y Nguyn ình Vnh cho bit, trong thi gian n, ngành
Tuyên giáo thành ph s tng cng công tác ch o truyn ti thông tin nhanh, chính xác, kp thi, to ra hiu ng
thông tin tích cc.
V công tác nm bt d lun, ngành Tuyên giáo s chuyn ti nhanh nht nhng thông tin chính yu n i ng báo
cáo viên, cng tác viên; tng cng bo v nn tng t tng ca ng, u tranh phn bác các lun im sai trái, cng c i
ng chuyên gia, i ng làm vic, u t c s vt cht, trang thit b; tng cng công tác kim tra, giám sát khc phc
nhng hn ch, tn ti.
Ti hi ngh, Ban Tuyên giáo Thành y tng giy khen cho 5 tp th hoàn thành xut sc công tác tuyên giáo
nm 2020, 3 tp th hoàn thành xut sc công tác tuyên truyn i hi ng các cp tin ti i hi ng toàn quc ln th
XIII, 2 tp th có thành tích xut sc trong công tác thông tin, tuyên truyn phòng, chng Covid-19 và 7 cá
nhân hoàn thành xut sc nhim v công tác tuyên giáo nm 2020.
Hi ngh cng khen thng các tác gi, nhóm tác gi ot gii thng trong hot ng sáng tác, qung bá tác phm vn
hc, ngh thut, báo chí v “Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh” giai on 2018-2020 ca
Ban Tuyên giáo Trung ng.
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