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HƯ Ớ NG DẢN
Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW, ngày 22/11/2021 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lê lớn và sự kiện lịch sử quan
trọng trong năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và Nghị quyết về mục
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa
XIV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua tuyên truyền những kết quả đạt được của năm 2021, khẳng định
đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh, sự nỗ lực
của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện phát triển kinh
tế - xã hội trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là từ
đại dịch Covid-19.
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về sự chỉ đạo, điều
hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành
các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 trong bối cảnh có nhiều thách thức và cơ hội
đan xen và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn tiếp tục tác động tiêu cực.
- Công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội cần bám sát các quan điểm chỉ đạo
của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động đấu tranh chống lại các quan
điểm, thông tin xuyên tạc, sai trái chống phá từ các thế lực thù địch; bảo đảm vững
chắc an ninh thông tin kinh tế góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa
bàn tỉnh.
- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù họp,
an toàn, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện chính trị của
đất nước, địa phương.
II. NỘI DƯNG TUYÊN TRUYỀN
1.
Khẳng định Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách
nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần chủ động, linh hoạt,
sáng tạo, an toàn, hiệu quả như: tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước đạt
1,18%. GRDP bình quân đầu người đạt 47,8 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế
khu vực I-II-III tương ứng là 44,78%-15,11%-36,72% (chỉ tiêu Nghị quyết là
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41,96%-15,94%-38,7%). Sản xuất nông nghiệp của tỉnh ổn định và có bước phát
triển; sản lượng lúa, thủy sản vượt kế hoạch, tỷ lệ lúa đặc sản, lúa chất lượng cao
tăng so cùng kỳ, thiệt hại nuôi tôm giảm; Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; số xã được công nhận nông thôn mới vượt
chỉ tiêu đề ra. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3/10 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn
mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 58/80 xã được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới (vượt 5,45% chỉ tiêu Nghị quyết). Chương trình Mỗi xã một
sản phẩm - OCOP tiếp tục được quan tâm thực hiện; lũy kế đến nay, trên địa bàn
tỉnh có 139 sản phẩm OCOP được chứng nhận từ 3 sao đến 4 sao và 1 sản phẩm
(gạo ST 24) được công nhận sản phẩm OCOP quốc gia. Hoạt động thương mại,
dịch vụ tiếp tục được duy trì. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vượt 15% chỉ tiêu
Nghị quyết. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 tăng 12%. Giá trị sản xuất công
nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 27.565 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ.
Nâng cao hiệu quả đầu tư công, quản lý ngân sách; quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi
công, giải ngân các công trình, dự án trọng điểm, mang tính kết nối, các công trình,
dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng; thu hút, cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; Thu ngân sách vượt
gần 11% chỉ tiêu Nghị quyết. Triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là
các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định. Quốc phòng, an
ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn
định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; tổ
chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các
tổ chức chính tri - xã hội tiếp tục có chuyển biến rõ nét.
2.
Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể hoá kịp thời, có hiệu quả các
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; chủ
động xây dựng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với
tình hình địa phương; về kết quả bước đầu đạt được khi tỉnh chuyển sang trạng thái
“bình thường mới”, thực hiện đạt mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa
đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Từ ngày
16/10/2021, tỉnh áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch trên địa bàn theo Nghị
quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐBYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. Triển khai thực hiện tốt việc kiểm soát chặt
chẽ nguồn lây nhiễm Covid-19; tổ chức xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại các
vùng nguy cơ, sớm phát hiện F0 đưa ra khỏi cộng đồng, quản lý, cách ly F l, F0
theo quy định; tổ chức tiêm vắc-xin cho người dân, tính đến ngày 31/12/2021, tỷ lệ
tiêm ít nhất 1 mũi (từ 18 tuồi trở lên) đạt 99,9%. Tỷ lệ tiêm 2 mũi (từ 18 tuổi trở
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lên) 97,3%. Trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi đạt 100%.
Trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được 2 mũi đạt 92,3%. Triển khai thực hiện tốt
các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19, người dân trong các khu cách ly, phong toả, lực lượng tuyến
đầu chống dịch. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên đại bàn cơ bản được kiểm soát.
3. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, tết, kỷ niệm
được tồ chức bảo đảm nguyên tắc an toàn, phù hợp với quy định phòng, chống
dịch Covid-19; Công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng, triển khai kế hoạch
dạy và học trực tuyến gắn với bảo đảm các nguyên tắc an toàn, phù họp với quy
định phòng, chống dịch; Công tác phòng, chống các loại dịch bệnh khác ở người
được thực hiện tốt, giảm đáng kể so cùng kỳ; quan tâm đào tạo, giải quyết việc làm
cho người dân; tỷ lệ lao động qua đào đạt 61%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết; đẩy mạnh
triển khai Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở
trên địa bàn giai đoạn 2021-2022 đạt được kết quả tích cực, thiết thực lập thành
tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh; Ước đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ
nghèo trên địa bàn tỉnh còn 1,95%, giảm 0,71 điểm phần trăm so với năm 2020.
4. Bên cạnh phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần
làm rõ những khó khăn, thách thức, những khuyết điểm, hạn chế và phương
hướng khắc phục: tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp;
Việc thực hiện quy định “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ở một số nơi còn khó
khăn; Ý thức phòng, chống dịch của một số doanh nghiệp, người dân chưa tốt;
Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản, sản xuất công nghiệp, thương mại,
dịch vụ có thời điểm gặp khó khăn. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể
thao không được tổ chức hoặc phải giảm quy mô so với kế hoạch. Dịch bệnh tay
chân miệng tăng so cùng kỳ. Nhiều lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập.
5. Truyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
năm 2022 đã được nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TƯ, ngày 22/12/2021 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Bám sát 23 chỉ tiêu cụ thể; 5 nhiệm vụ giải
pháp chủ yếu để thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt thực hiện các biện
pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa
sức khoẻ, tính mạng nhân dân, sớm ồn định và phát triển kinh tế, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã
hội, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất
các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết của Tỉnh uỷ năm 2022, tạo điều
kiện cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo
III. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1.
ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức
chính trị - xã hội cấp tỉnh
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Tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn
dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước, địa phương trong
năm 2022 và những năm tiếp theo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập
thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (tháng 4/1992 - tháng
4/2022). Thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận,
thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.
2. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí
- Sở Thông tin và Truyền thông, bên cạnh việc chủ động chỉ đạo tuyên
truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, phương hướng,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh cần tăng cường quản lý Nhà
nước đối với các cơ quan báo chí; xử lý kịp thời những vi phạm của các cơ quan báo
chí và phóng viên trong hoạt động báo chí.
- Bảo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Tạp chỉ Văn
nghệ Sóc Trăng
Chủ động thông tin, tuyên truyền các kết quả nổi bật về kết quả phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022 của tỉnh; tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm
Dần 2022; các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc
Trăng.
Mở các chuyên trang, chuyên mục và các phóng sự, bài viết đánh giá thành
công, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, từ đó thông tin, tuyên
truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo sự lạc quan, tin tưởng của
nhân dân về triển vọng phát triển đất nước, triển vọng phát triển của tỉnh năm
2022.
Tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp
thời gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu, tiên tiến, lan tỏa sự tích
cực trong xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá
Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
Tập trung thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh theo Nghị quyết số 08-NQ/TƯ, ngày 22/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XIV đa đe ra
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Căn cứ tình hình cụ thể của công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chỉ
đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm, cổ
động trực quan phù hợp nhằm mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 và chào
mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng.
4. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy
Xây dựng hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện tuyên truyền kết quả phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của tỉnh Sóc
Trăng theo hướng dẫn này trong đảng bộ mình.
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Chủ động nắm tư tưởng, tâm trạng và nguyện vọng chính đáng của cán bộ,
đảng viên và nhân dân trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; từ đó kịp thời tham mưu, đề
xuất giải pháp cho lãnh đạo cấp ủy định hướng dư luận xã hội; ngăn chặn những vấn
đề phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng”.
Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân tích cực tham
gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất
nước, tỉnh và địa phương./.

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy; ƯBND tỉnh (báo cáo),
- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Báo Sóc Trăng,
- Đài PT và TH Sóc Trăng,
- Hội Văn học - Nghệ thuật,
- Hội Nhà Báo tỉnh,
- Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trục thuộc Tỉnh ủy,
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Website Tỉnh ủy,
- Lưu BTGTU.
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