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 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Đà Nẵng, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận  

của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị  

Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội  

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày  

24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới  

----- 

Căn cứ Hướng dẫn 80-HD/BTGTW ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương về hướng dẫn tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức 

ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới  với các nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 

dân, nhất là các đồng chí lãnh đạo các cấp, những người làm công tác văn hóa, đội 

ngũ trí thức, văn nghệ sĩ thành phố nhận thức được đầy đủ ý nghĩa sâu sắc, tầm 

quan trọng đặc biệt của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; trong đó, có việc thực hiện các 

hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; nhằm 

đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; từ đó thống nhất phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, định 

hướng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Tuyên truyền những kết quả bước đầu đã đạt được sau 01 năm triển khai 

thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn 

hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 

24/11/2021; quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí 

Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, 

sức mạnh con người Việt Nam. 

3. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà 

quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn 

kết, thống nhất ý chí, hành động; góp phần xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ 
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vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh. 

4. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, 

bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính 

thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan 

tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội. 

II. Nội dung thông tin, tuyên truyền 

1. Tuyên truyền, đánh giá việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, 

chương trình triển khai và những kết quả đã đạt được trên địa bàn thành phố sau 01 

năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 

Văn hóa toàn quốc. 

2. Kết quả đầu tư một cách hợp lý từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời 

khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nước và nước ngoài cho phát 

triển văn hóa trên địa bàn Đà Nẵng, trong đó có phát triển công nghiệp văn hóa để 

làm nòng cốt và dẫn dắt, truyền cảm hứng chủ đạo trong việc bồi dưỡng tư tưởng, 

tâm hồn, tình cảm trong sáng, lành manh, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần 

của xã hội. 

3. Kết quả nổi bật về xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây 

dựng con người Đà Nẵng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy 

giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn 

mực con người Việt Nam; những mô hình, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu 

biểu để giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân 

tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

4. Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa 

tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới; những 

chính sách đãi ngộ, sử dụng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công 

tác văn hóa để tôn vinh tài năng và cống hiên của họ cho sự phát triển văn hóa 

thành phố. Việc khắc phục các hạn chế, khó khăn trong việc đầu tư và phát huy các 

thiết chế văn hóa, nhất là các thiết chế văn hóa quan trọng. 

5. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn 

hóa vật thể và phi vật thể của thành phố kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của 

thời đại; phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa, góp phần nâng cao sức mạnh 

tổng hợp quốc gia trong thời gian tới. 

6. Công tác xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy 

những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; nêu cao tinh 

thần tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã 

hội. Xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan công quyền, doanh 

nghiệp, trong cộng đồng, nhất là trong không gian mạng, trong giới văn nghệ sĩ, 
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báo chí; việc xây dựng văn hóa số gắn với công cuộc chuyển đổi số đang được triển 

khai trên địa bàn thành phố. 

7. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” gắn với 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII và đặc biệt là các Kết luận, 

quyết định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết 

của Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

8. Tuyên truyền Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2023 “về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà 

Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”; kết quả Hội thảo 

khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực 

con người Việt Nam trong thời kỳ mới” và Hội thảo “Thể chế, chính sách và nguồn 

lực cho phát triển văn hóa” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo 

dục của Quốc hội chủ trì tổ chức. 

9. Công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực 

thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối, 

nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời 

gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quôc lân thứ XIII của 

Đảng. 

10. Những vấn đề đặt ra sau 01 năm triển khai thực hiện; đề xuất các giải 

pháp để tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo trong thời gian tới. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, đảng ủy trực thuộc Thành 

ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 

thành phố tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu 

quả nhiệm vụ tuyên truyền. 

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Hội 

Nhà báo thành phố tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí 

thành phố triển khai công tác thông tin, tuyên truyền 01 năm triển khai thực hiện 

Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn 

quốc. Đánh giá rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền chủ đề 

này quan giao ban báo chí định kỳ. 

3. Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng khẩn trương xây 

dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền nổi bật; đăng, phát 

nhiều bài viết, chương trình xã luận; khai thác các hình ảnh sinh động, tư liệu lịch 

sử quý, nét văn hóa độc đáo; điểm những sự kiện chính trị, tọa đàm có liên quan 

việc triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng 
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trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ 

đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, 

phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; 

kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại; bám sát gợi ý, 

định hướng trong Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên cơ sở đó tập trung làm rõ cơ sở lý luận, 

thực tiễn mối quan hệ của các hệ giá trị; những thành tố trong mỗi hệ giá trị và đề 

xuất một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện một 

cách bài bản, khoa học, trách nhiệm và hiệu quả trong thời gian tới. 

Đề nghị các cơ quan báo chí căn cứ và bám sát theo mục II của Hướng dẫn 

để triển khai thực hiện, trong đó lưu ý: 

+ Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng xây dựng các chương trình, phóng 

sự, sự kiện, chuyên đề văn hóa đặc sắc, văn hóa ứng xử trên không gian mạng có 

sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội; lưu ý phỏng vấn, 

lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; trong 

đó, đặc biệt của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ 

trí thức, văn nghệ sĩ về công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố; tiếp thu 

tinh hoa văn hóa nhân loại; kết quả xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn 

hóa; xây dựng con người Đà Nẵng thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát 

huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: quốc gia, văn hóa, gia đình và 

chuẩn mực con người Việt Nam; cần có chuyên mục riêng về chủ đề này cho sinh 

động, hấp dẫn; phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi. 

Xây dựng và phát sóng trailer về xây dựng giữ gìn và phát huy những giá trị 

đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của thành phố 

phát sóng trước và sau các chương trình có đông độc giả theo dõi. 

+ Báo Đà Nẵng, Tạp chí Non nước, Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà 

Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích 

việc tổ chức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; các bài viết xã 

luận, phân tích, phỏng vấn, bình luận; đăng thường xuyên, liên tục với nội dung và 

hình thức trình bày mới mẻ, sáng tạo, sinh động (infographie, longform, 

emagazine...) giúp bạn đọc dễ nắm bắt, tiếp nhận thông tin, có sức lan tỏa sâu rộng, 

nêu bật được những kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện ý kiến Kết 

luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa 

toàn quốc; nhằm tạo không khí phấn khởi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, 

nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ chung sức xây dựng, giữ 

gìn, phát huy và phát triển hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình 

và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; thi đua lập nhiều 
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thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. 

+ Phỏng vấn, ghi hình và lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 

thành phố, cán bộ, đảng viên và các tầng lóp Nhân dân; trong đó, đặc biệt của các 

nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, 

văn nghệ sĩ, những người đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của 

Đảng, xây dựng và phát triển thành phố qua các thời kỳ; những nhận xét, đánh giá 

của các tổ chức, cá nhân cả ở trong và ngoài nước về những kết quả đã đạt được 

sau 01 năm triển khai thực hiện ý kiến Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. 

+ Việc thông tin, tuyên truyền về kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai 

thực hiện Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội 

nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn 

với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 43-

NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.  

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí thành phố căn cứ 

Hướng dẫn này, xây dụng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm thực hiện tốt các nội 

dung, yêu cầu đề ra và có báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy (qua Phòng 

Tuyên truyền - Báo chí và Xuất bản) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban Tuyên 

giáo Trung ương theo quy định. 

 

Nơi nhận:                                                                         

- Ban Tuyên giáo TW,     

- Cơ quan TT BTGTW tại ĐN,                                                  

- Thường trực Thành ủy, 

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH,  

- Các Q/HU và đảng ủy trực thuộc TU, 

- BTG, BTH các quận ủy,  

   huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy,                      

- Các báo, đài,            

- Lưu VT, P.TTBCXB.              

 

 

 

 

 

hu
ng

nt
27

-0
5/

12
/2

02
2 

14
:4

7:
45

-h
un

gn
t2

7-
hu

ng
nt

27
-h

un
gn

t2
7


		2022-12-02T14:51:43+0700
	Việt Nam
	Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng<bantuyengiaoqt1/bantuyengiao/tudanang/dcs/vn> đã ký lên văn bản này!




