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HƯỚNG DẪN
Công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ năm 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2022. Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác khoa giáo - văn 
hóa, văn nghệ năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xác định 
các nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ triển khai trong năm 
2022. Theo đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, góp phần thực hiện thành công 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết của đại hội Đảng bộ các cấp;

2. Thông qua hoạt động khoa giáo - văn hóa, văn nghệ, các cấp ủy làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục 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; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp 
giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong lĩnh vực công 
tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 
của Ban Bí thư khóa XII; các hoạt động cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm 
đảm bảo thiết thực, khả thi, hiệu quả phù hợp với các điều kiện của từng địa phương 
cơ quan, đơn vị và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

II. NÔI DUNG TRIỂN KHAI

1. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, 
chỉ thị, kết luân của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo - văn hóa, văn nghệ

- Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương 
trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung về khoa học và công nghệ; giáo dục 
và đào tạo; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em,môi trường, dạy nghề, việc 
làm, văn hóa, văn nghệ ... đã được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; theo 
dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo nhiệm vụ của từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận 
của Trung ương, của Tỉnh ủy (phụ lục kèm theo) và các nghị quyết của cấp ủy ở địa 
phương, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ;

- Ban tuyên giáo các cấp lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình 
hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung về công tác khoa giáo - văn hóa, văn 
nghệ đã được cấp ủy ban hành để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả 
thực hiện, đảm bảo chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả.
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2. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luân của Đảng trên 
lĩnh vực khoa giáo - văn hóa, văn nghệ

Các sở, ban, ngành trong khối khoa giáo - văn hóa, văn nghệ và ban tuyên giáo 
huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu với cấp ủy xây 
dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tiến hành sơ kết, tổng kết các 
nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước";

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban 
Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho 
lao động nông thôn";

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ 
Chính trị khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, 
giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới";

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Phát triển khoa học và công nghệ 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";

- Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số: 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội 
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường công tác 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";

- Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số: 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội 
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Công tác dân số trong 
tình hình mới";

3. Thực hiện Chương trình phối hợp theo Quyết định số: 238-QĐ/TW của 
Ban Bí thư khóa XII

Ban tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy tiếp tục quán triệt và triển khai 
thực hiện Quyết định số: 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII về 
"Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp 
trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết 
các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm";

- Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành 
thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể 
thao, gia đình, trẻ em, môi trường, dạy nghề, việc làm...;

- Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và
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đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, môi 
trường, dạy nghề, việc làm...;

- Phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân 
dân; phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ trương của Đảng và chính sách pháp 
luật của Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân 
số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, môi trường, dạy nghề, việc làm...;

4. Công tác văn hóa, văn nghệ

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 
09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước”;Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
X I về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
đoàn thể các cấp bám sát Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW, ngày 11/11/2020 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương và các công việc trọng tâm để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của 
Bộ Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 
12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang, lễ  hội ”; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
quản lý và tổ chức lễ hội ”; Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa 
X) về “Chống sự xâm nhập của các sản pham văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức 
xã hội”. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo nội dung 
hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại các báo cáo sơ kết Chỉ thị số 41 - 
CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); tổng kết Chỉ 
thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X).

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày16/6/2008 của 
Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong 
thời kỳ mới ”, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị về “Đay mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí M inh”. Hướng dẫn, chỉ đạo, đốn đốc ngành văn hóa, các cơ quan, đơn vị văn 
hóa, nghệ thuật, các hội văn học nghệ thuật đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động; tiếp tục phát động văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh ”; “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững đất nước”.
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4.1. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân Nhâm Dần 2022

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa - 
văn nghệ mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà 
nước, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tinh ủy và điều kiện cụ thể của từng địa phương, 
cơ quan, đơn vị để tổ chức tốt các hoạt động, đảm bảo chất lượng, phong phú, lành 
mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc và thị hiếu của thời đại, đáp ứng 
nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của Nhân dân. Ưu tiên các hoạt động văn hóa 
vui Xuân, trải nghiệm, các chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng 
biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, chiến khu xưa, vùng sâu, vùng xa, cách biệt 
giao thông đi lại và chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi.

- Có kế hoạch cụ thể cho việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân 
dân trong dịp Tết Nguyên đán, trước hết là các gia đình chính sách, hộ người nghèo có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng 
biên giới, hải đảo; công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất,... bảo đảm mọi nhà, 
mọi người đều được vui Tết, đón Xuân.

- Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình người có 
công với đất nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, 
thương binh, bệnh binh; văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; cán 
bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trực Tết, nhất là 
ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.

- Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, 
không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm, lợi 
dụng dịp Tết để sản xuất, tuyên truyền các sản phẩm phản văn hóa, phi thẩm mỹ, gây 
hủy hoại đạo đức xã hội.

4.2. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị

- Bám sát các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức kỷ niệm 
các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các địa 
phương, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa 
- văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành 
trong năm 2022, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Một số hoạt động trọng 
tâm như: Kỷ niệm 76 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2022); 
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2022) gắn với kỷ niệm 81 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách 
mạng (28/01/1941 - 28/01/2022); 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5; 132 năm Ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 
đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022); Kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam tại Việt 
Nam (10/8/1961 - 10/8/2022); 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022)
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và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2022); Chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh Sóc 
Trăng (1992 - 2022),... và các hoạt động kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày 
truyền thống của sở, ban, ngành, địa phương; kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách 
mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa.

4.3. Các hoạt động văn hóa trong lễ  hội

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 51-KL/TW, ngày 
22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27- 
CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hộ i”; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác quản lý và tổ chức lễ  hộ i”. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 
thao trong lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, 
truyền thống văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa 
phương, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự 
theo quy định của Chính phủ.

- Chú trọng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân 
về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội. Vận động người dân, du khách thực hiện 
tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, gắn với đẩy mạnh thực hiện Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị ”. Cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng 
cường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về 
trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với công tác 
quản lý và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp 
thời các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, 
hoạt động mê tín dị đoan. Các địa phương - nơi còn tồn tại các hiện tượng biến tướng, 
phản cảm trong lễ hội thời gian qua, cần chủ trì phối hợp với các chuyên gia, nhà 
quản lý, nhà nghiên cứu mở cuộc tọa đàm chuyên sâu để tìm ra những giải pháp khả 
thi, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; chủ trì 
phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật và các ngành liên quan tổ chức cuộc thi sáng tác 
tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” năm 2022; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các 
ngành liên quan tổ chức vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 
(Giải Búa liềm vàng) năm 2022; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội 
ngũ giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân; tổ chức Hội nghị giao ban công tác 
khoa giáo - văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2022 tại huyện
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Long Phú và Vĩnh Châu.... đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện của 
từng địa phương cơ quan, đơn vị và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo hệ thống chính trị cùng cấp 
triển khai Hướng dẫn này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có 
hiệu quả, thiết thực các chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị theo chỉ 
đạo của cấp ủy.

2. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Trung 
ương hoặc đột xuất (khi phát sinh những vấn đề mới, những vấn đề gây bức xúc 
trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân liên quan đến lĩnh vực khoa giáo - văn 
hóa, văn nghệ). Thời gian báo cáo định kỳ hàng tháng, quí, 6 tháng vào ngày 16 
hàng tháng; riêng báo cáo năm vào ngày 10 tháng 12.

3. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn nếu có vướng mắc, đề nghị ban tuyên 
giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phản ánh về Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Khoa giáo, Văn hóa, Văn nghệ) để kịp thời hỗ trợ.

Trân trọng./.

Nơi nhận: K/T TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giá° TW (VP Vụ Tổng ^  T.79X PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
- Vụ Các vấn đề xã hội, BTGTW,
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo)
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các sở, ngành trong khối KG - VHVN,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- BTG các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,

Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Phòng Kg  -  VHVN, Lý Rotha
- Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh,
- Lưu Bt GtU.
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PHỤ LỤC
CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VA KẾT l u ậ n  c ủ a  t r u n g  ư ơ n g  

TRONG LĨNH V ự c  CÔNG TÁC KHOA GIÁO - VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

(Kèm theo Hướng dẫn số 28 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đay mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước”.

2. Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 
2020”.

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI về «Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế».

4. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”.

5. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Đẩy 
mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững và hội nhập quốc tế ”.

6. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân trong tình hình mới ”.

7. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới ”.

8. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu  
cầu phát triển bền vững đất nước”.

9. Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục 
xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ m ới”.

CHỈ THỊ

10. Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

http://pvhttnt.vn/vi/news/Gia-dinh/Ket-qua-10-nam-thuc-hien-Chi-thi-49-CT-TW-ngay-21-02-2005-cua-Ban-Bi-thu-ve-xay-dung-gia-dinh-thoi-ky-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-420/
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11. Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005, Ban Bí thư khóa IX về “Đẩy mạnh phát 
triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước ”.

12. Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 
học tập”.

13. Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư khóa IV về “Phát triển nền 
Đông y  Việt Nam và Hội Đông y  Việt Nam trong tình hình mới ”.

14. Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về “Đẩy mạnh 
công tác Bảo hiểm y  tế trong tình hình mới ”.

15. Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trịkhóa Xvề “Tiếp tục đổi 
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”.

16. Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về “Phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và 
trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù 
chữ cho người lớn”.

17. Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ”.

18. Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình 
hình m ới”.

19. Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao ”.

20. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 ”.

21. Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới ”.

22. Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo 
phòng chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 
2030”.

23. Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 
XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ 
chức lễ hộ i”;

24. Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm 
nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội ”

KẾT LUẬN
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25. Thông báo Kết luận số 154-TB/TW, ngày 20/2/2014 của Ban Bí thư về “Năm 
năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban B í thư Trung ương 
khóa X  về phát triển nền Đông y  Việt Nam và Hội Đông y  Việt Nam trong tình 
hình m ới”.

26. Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 
XII về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X  về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng 
xã hội học tập".

27. Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 
XII về tiếp tục thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “Phát 
triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế ”.

28. Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 
XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế".

29. Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 
XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW về “Phát triển đội ngũ trí 
thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

30. Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về
“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất 
nước”.

31. Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
X I về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững đất nước”

32. Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp 
tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) 
về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ”.


