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Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh 

- Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Ban Tuyên giáo huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. 

               ----- 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập 

tài liệu định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 5/2022, gồm 04 nội dung: 

1. Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2022). 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong quý II năm 2022. 

3. Một số điều cần biết về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi. 

4. Định nghĩa mới về ca bệnh Covid-19; biện pháp y tế đối với ca bệnh 

Covid-19 và người tiếp xúc gần. 

(Có tài liệu tuyên truyền gửi kèm theo). 

Nhận được tài liệu này, đề nghị các đơn vị kịp thời triển khai tuyên truyền 

đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Thông qua sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, hội nghị báo cáo viên, hệ thống loa 

truyền thanh, mạng xã hội và các phương tiện thông tin tuyên truyền của địa 

phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đối 

tượng; căn cứ tình hình thực tiễn có thể bổ sung nội dung tuyên truyền của địa 

phương, ngành, cơ quan đơn vị bảo đảm đúng quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh,                                 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Các phòng thuộc Ban, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hồng Thanh 
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ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU 

ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số 957-CV/BTGTU ngày 25/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

----- 

1. Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2022) 

- Khái lược sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy 

tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh 

ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã 

Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 

An.  

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính 

trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào 

yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân, cứu 

nước. Ngày 05/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn 

Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng 

tìm đường cứu nước để đem lại tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. 

Sau gần 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến nhiều châu 

lục, tiến hành khảo sát chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở các nước tư bản và nhiều 

nước thuộc địa. Sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại, Nguyễn Ái 

Quốc là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và 

tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và 

nhân dân các nước thuộc địa. Để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng của những 

người cộng sản Việt Nam, năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức Cộng sản Đoàn làm nòng cốt, 

đào tạo cán bộ cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào 

Việt Nam. Năm 1929, nhiều tổ chức cộng sản đã ra đời ở Việt Nam: Đông Dương 

Cộng sản Đảng; An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Năm 

1930 được sự phân công của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì 

Hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 

Mùa Xuân năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, cùng với sự 

lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng 

lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, kết thúc bằng cuộc tổng tiến công 

nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng 

lợi hoàn toàn đưa Tổ quốc ta về một mối; mở ra một kỷ nguyên mới: Độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội, từ đây toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn 

kết trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc 

thương cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Cuộc đời và sự 

nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, có những cống hiến 

xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.  

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung 

như: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; 

cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Phong cách Hồ 
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Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí 

Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách 

vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết 

thực. Những nội dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí Minh bao gồm:  Phong cách 

tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong 

cách ứng xử, phong cách sinh hoạt... 

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng 

Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường 

cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh. 

- Vai trò, vị thế của tỉnh Tuyên Quang gắn với sự nghiệp cách mạng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; một số nội dung triển khai học tập chuyên đề năm 2022 

Tự hào với vai trò là Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến, Tuyên 

Quang đã chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại và mãi khắc ghi sâu đậm hình ảnh 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, làm việc gần 

6 năm trên 20 địa điểm khác nhau ở Tuyên Quang. Người đã chủ trì nhiều hội nghị 

lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại gắn liền với vận mệnh của dân tộc như: Hội nghị 

toàn Quốc của Đảng (tháng 8/1945), Quốc dân Đại hội Tân Trào (tháng 8/1945), 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951)... lán Nà Nưa (Nà 

Lừa), đình Tân Trào, Kim Bình, Hang Bòng, Kim Quan... những địa danh đã đi 

vào lịch sử dân tộc Việt Nam, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh.    

Tuyên Quang luôn xác định việc học tập và làm theo Bác là vinh dự, tình 

cảm, sự trân trọng, tôn vinh công lao trời biển của Bác đối với dân tộc Việt Nam. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, gần đây nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những năm qua, Đảng bộ và 

Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh với những giải pháp hiệu quả, thiết thực. Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, triển khai quán triệt chặt chẽ, bài bản, 

bám sát hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng kế 

hoạch để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương, 

đơn vị; đăng ký các nội dung đột phá, làm theo của tập thể và cá nhân, xây dựng 

các mô hình tiêu biểu, lấy đó làm một trong những tiêu chí đánh giá phân loại tổ 

chức đảng, đảng viên hằng năm. 

 Học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống có giá trị 

hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, 

chính quyền chú trọng xây dựng và nhân rộng các tập thể và cá nhân có thành tích 

tiêu biểu trong các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, 

phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn... 

Sau 05 năm thực hiện, đã có hàng ngàn tập thể và cá nhân tiêu biểu được các cấp, 

các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng với những việc làm tốt, góp phần 

quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, lan tỏa 

những việc làm tốt đẹp đến cộng đồng. Tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ 
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thị số 05 của Bộ Chính trị, tỉnh đã thực hiện truyền hình trực tiếp, xây dựng phóng 

sự, tổ chức gặp gỡ, giao lưu những tấm gương tiêu biểu đã tạo ấn tượng, xúc động 

sâu sắc, để lại dấu ấn tốt đẹp có sức lan tỏa lớn. Cấp ủy các cấp đã xây dựng và bổ 

sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo 

đảm ngắn gọn, sát thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai 

tại nơi làm việc để nhân dân giám sát việc thực hiện. Tỉnh đã chỉ đạo nghiêm túc 

việc học tập chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 128 ngày 06/11/2021 

thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, xác 

định nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề là: “Phát huy truyền thống quê 

hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng tỉnh Tuyên Quang có nền hành 

chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh tế phát 

triển nhanh, bền vững”. Hằng năm, lựa chọn nội dung đột phá, tập trung vào việc 

định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong đổi mới phương thức 

lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Biên soạn, phát hành Tài liệu chuyên đề 

năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, 

góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực 

cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững" phục vụ học tập trong toàn tỉnh. 

 Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang ra sức thi đua, đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy 

cao độ truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây 

dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần xây dựng quê 

hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong quý II năm 2022 

Ngày 14/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII họp lần thứ 9 (mở 

rộng). Hội nghị đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị quý I năm 2022. Theo đó, trong quý I năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Kinh tế của 

tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quý cơ bản đạt và vượt kế 

hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ. Chất lượng các mặt 

công tác giáo dục, văn hóa, y tế... tiếp tục được nâng lên. Dịch COVID-19 cơ bản 

được kiểm soát, số ca nhiễm mới giảm mạnh. Tổ chức thành công nhiều sự kiện 

chính trị quan trọng có ý nghĩa thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, đặc biệt là các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang 

lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, Lễ khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2022, Lễ 

hội Khinh khí cầu quốc tế... Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; triển khai đầy đủ, 

kịp thời các văn bản, nội dung chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến 
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tích cực; tiếp tục thực hiện hiệu quả giao việc đột phá, đối mới cho cán bộ thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... 

Quý II năm 2022, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cần có các giải pháp khắc phục phù hợp, 

hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 

và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung các nhiệm 

vụ: 

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm 

vụ trọng tâm, các nghị quyết, chương trình, đề án... của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về 

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

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tổ chức quán triệt, triển khai thực 

hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị 

quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng chương trình, kế hoạch 

tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, có tính khả thi cao. 

(2) Khẩn trương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I năm 2022 đạt 

còn thấp, tính toán, xác định giải pháp, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện, phấn 

đấu hoàn thành ở mức cao nhất, trong đó: 

- Các cấp, các ngành cần chủ động nắm chắc và phân tích tình hình, kịp 

thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh 

doanh. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp đã có chủ 

trương đầu tư; thu hút các dự án đầu tư có chất lượng vào các lĩnh vực có tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Thông báo số 

12/TB-VPCP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên 

Quang. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, như: Dự án đường cao 

tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án đường 

cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; đường từ thành phố Tuyên Quang đi Suối 

khoáng Mỹ Lâm; đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung 

tâm huyện Yên Sơn; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bảo tàng Tân Trào, trục phát triển 

của các huyện, thành phố và Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây 

dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; làm nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; 

kiên cố hóa kênh mương nội đồng... Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư 

để khởi công các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, 

quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; các huyện, thành phố chủ động quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị; 

xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện theo 

quy định. 

- Thực hiện tốt các nghị quyết, cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển nông 

nghiệp, nông thôn. Tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân và triển khai 

sản xuất vụ Mùa bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; bảo đảm kế hoạch trồng 
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rừng, làm tốt công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Chủ động thực hiện 

các biện pháp phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Tập trung chỉ đạo thực 

hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển du lịch; đẩy mạnh quảng bá, 

giới thiệu, tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch của tỉnh; đôn đốc đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, các công trình, dự án 

tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tổ chức tốt các hoạt động Năm du lịch 

Tuyên Quang 2022 với chủ đề “Du lịch Tuyên Quang - An toàn, hấp dẫn, trải 

nghiệm trọn vẹn”. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh 

của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, 

Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 và các hoạt động phụ trợ. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải 

thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, trọng tâm là tăng cường phân cấp, giảm thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính, thu ngân 

sách; rà soát các nguồn thu, đặc biệt là các giải pháp bù đắp các khoản thu giảm do 

chính sách của Nhà nước, phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán giao. Tập trung 

thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025 và các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng các lĩnh 

vực văn hoá - xã hội. Tổ chức tốt các nhiệm vụ năm học, bảo đảm đúng kế hoạch 

và an toàn dịch bệnh cho học sinh và cán bộ, giáo viên. Chuẩn bị tốt các điều kiện 

tổ chức thành công, an toàn, nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 

năm 2022; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành 

giáo dục gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Nâng 

cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt chương trình lao động, việc 

làm theo hướng gắn với nhu cầu của thị trường. 

- Siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, lâm sản, bảo vệ 

môi trường...; chủ động rà soát, đánh giá, có giải pháp quản lý chặt chẽ và nâng 

cao hiệu quả hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường nắm bắt, phát 

hiện, xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng, chia, tách, chuyển mục đích sử 

dụng đất trái pháp luật. 

(3) Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 

của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động theo dõi, 

nắm chắc tình hình dịch bệnh, không chủ quan, lơ là, đặc biệt là nguy cơ từ các 

biến chủng mới để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tăng cường công tác 

quản lý, phòng chống dịch, không để dịch diễn biến phức tạp, hạn chế đến mức 

thấp nhất các ca bệnh nặng và ca tử vong. Tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch tiêm 

phòng vắc xin, tập trung hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người dân; tiêm mũi tăng 

cường cho người từ 12 tuổi đến 18 tuổi; tổ chức tiêm phòng vắc xin cho trẻ từ 5 

tuổi đến dưới 12 tuổi bảo đảm an toàn. 

(4) Thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung 

triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch thực hiện Đề án đấu tranh, ngăn chặn, 

tiến tới xóa bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”. Chủ động nắm, phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị 

động, bất ngờ, nhất hành vi lợi dụng chính sách về dân tộc, tôn giáo, kích động 

khiếu kiện đông người trái pháp luật; các hành vi lợi dụng mạng xã hội, hoạt động 
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báo chí để phản ánh, đưa tin sai sự thật, thiếu chính xác gây ảnh hưởng xấu đến các 

tổ chức, cá nhân. Chú trọng các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội từ 

xa, từ nguyên nhân xã hội, nhất là các loại tội phạm mới. Làm tốt công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Thông báo kết luận số 12-

TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

(5) Chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 147-KH/TU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; tổ chức 

học tập cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu 

rộng; quán triệt các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 

các Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng đến các chi bộ. Chủ động, sắc bén trong trong đấu tranh, phản bác các luận 

điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 

- Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí 

thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 

26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo các 

chỉ thị, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện hiệu quả quy định về giao 

việc đột phá, đổi mới. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy 

cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 và Đại hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp. 

- Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 

Chủ động nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng 

viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc 

thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 

cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

- Các cấp ủy, chính quyền cần tích cực đổi mới hơn nữa phương thức lãnh 

đạo, điều hành, cải cách hành chính trong Đảng, cải cách hành chính Nhà nước; 

nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không để 

xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực, trì trệ trong công việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo 

chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạng né 

tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ. 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động. Tiếp tục thực hiện chủ trương đảng viên, cán bộ, 

công chức, viên chức, chiến sĩ tham gia các hoạt động cùng nhân dân ở cơ sở, 

trong đó nội dung tham gia phải phù hợp (hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân 

nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát 

triển du lịch cộng đồng...). Thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, 

trước mắt tập trung cho hộ gia đình chính sách, các xã hoàn thành xây dựng nông 

thôn mới theo kế hoạch, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự... Tích cực 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các chương trình 
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kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là vận động nhân dân hiến đất, chấp hành các quy 

định về bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án; xây dựng 

nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thu gom, 

xử lý rác thải... 

3. Một số điều cần biết về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi 

đến dưới 12 tuổi 

3.1. Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh 

Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang với những nội dung cơ bản như sau:  

(1) Đối tượng triển khai: Trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi hiện đang 

sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Thời gian: Dự kiến hoàn thành trong quý III/2022. 

(3) Loại vắc xin: Sử dụng một trong 2 loại vắc xin được phê duyệt để tiêm 

cho trẻ em là vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer-BioNTech và vắc xin Spikevax 

(Tên khác: Covid-19 Vaccine Moderna). 

(4) Hình thức triển khai: Tổ chức các điểm tiêm lưu động tại các trường học 

kết hợp với tiêm chủng tại Trạm Y tế, bệnh viện như sau: 

a) Triển khai tại trường học: Tiêm chủng cho đối tượng là học sinh đang học 

tại các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh. Tổ chức chiến 

dịch tiêm cuốn chiếu mở rộng theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho 

lứa tuổi từ 11 đến dưới 12 tuổi và hạ dần độ tuổi). 

b) Tổ chức điểm tiêm chủng cố định: Trạm y tế, bệnh viện. 

- Triển khai tại Trạm y tế: Tiêm chủng cho đối tượng là trẻ em không đi học 

và thực hiện tiêm vét. 

- Triển khai tiêm chủng tại bệnh viện: Cho các đối tượng thận trọng, có bệnh 

lý nền,... 

3.2. Một số điều cần lưu ý khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 

tuổi đến dưới 12 tuổi 

(1) Các trường hợp chống chỉ định:  

Là nhóm có tiền sử phản vệ với vaccine phòng Covid-19 hoặc các thành 

phần của vắc xin.  

(2) Đối tượng cần trì hoãn tiêm chủng gồm:  

- Nhóm trẻ đang có bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển hoặc các vấn đề khác 

phải trì hoãn. Cụ thể, trẻ có bệnh mạn tính hoặc các bệnh cấp tính tiến triển như 

đang có sốt, đang có tình trạng nhiễm trùng; trong đợt điều trị của bệnh mạn tính 

như đang hóa trị ung thư,… thì cần trì hoãn cho đến khi kết thúc tình trạng bệnh 

cấp tính, mạn tính, hoặc kết thúc đợt điều trị của bệnh mạn tính.  

- Đối với trẻ từng mắc Covid-19, cần trì hoãn tiêm trong thời gian 3 tháng kể 

từ ngày khởi phát bệnh. Tuy nhiên, tùy từng huống cụ thể, các đơn vị tiêm chủng 

có thể xem xét hoàn cảnh từng cá nhân, so sánh giữa lợi ích của việc tiêm và không 

tiêm để quyết định trẻ có cần tiêm sớm hơn thời gian 3 tháng này không. Nhưng 

việc này phải được sự đồng thuận của cha mẹ, người chăm sóc.  

- Khi trẻ có hội chứng viêm đa cơ quan MIS-C hậu Covid-19, cần trì hoãn 

đến khi bệnh nhi hồi phục hoàn toàn tình trạng bệnh lý này.  
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- Ngoài ra, những đối tượng phải khám, sàng lọc, tiêm tại bệnh viện từ tuyến 

huyện trở lên ngoài hội chứng MIS-C còn có các trẻ mắc bệnh bẩm sinh mạn tính, 

khám sàng lọc thấy tim phổi bất thường hoặc khi khai thác tiền sử thấy trẻ có tiền 

sử phản vệ độ 3 với bất kỳ dị nguyên nào (thức ăn, thuốc,…).  

(3) Các trường hợp cần thận trọng tiêm chủng: 

Là nhóm trẻ tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào; trẻ rối loạn về tri giác, 

gặp hội chứng tâm lý đám đông, tăng động, giảm chú ý,… 

4. Định nghĩa mới về ca bệnh Covid-19; biện pháp y tế đối với ca bệnh 

Covid-19 và người tiếp xúc gần 

4.1. Định nghĩa ca bệnh Covid-19  

4.1.1. Ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) là một trong số các trường hợp sau:  

a) Là người có yếu tố dịch tễ và có biểu hiện triệu chứng: Sốt và ho; hoặc có 

ít nhất 3 trong số các triệu chứng sau: sốt; ho; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; đau, 

nhức đầu; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; giảm hoặc mất khứu giác; giảm 

hoặc mất vị giác; buồn nôn; nôn; tiêu chảy; khó thở.  

b) Là người có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với vi rút 

SARS-CoV-2 (trừ trường hợp: Là người có triệu chứng lâm sàng và có kết quả xét 

nghiệm kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Là người có yếu tố dịch 

tễ và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2). 

c) Là trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng (SARI), viêm phổi nặng 

nghi do vi rút (SVP) có chỉ định nhập viện.  

* Người có yếu tố dịch tễ: Bao gồm người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, 

người có mặt trên cùng phương tiện giao thông hoặc cùng địa điểm, sự kiện, nơi 

làm việc, lớp học... với ca bệnh xác định đang trong thời kỳ lây truyền.  

4.1.2. Ca bệnh xác định (F0) là một trong số các trường hợp sau: 

a) Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp phát hiện vật liệu di truyền của vi rút (Realtime RT-PCR).  

b) Là người có triệu chứng lâm sàng:  

- Sốt và ho; 

- Hoặc có ít nhất 3 trong số các triệu chứng sau: sốt; ho; đau người, mệt mỏi, 

ớn lạnh; đau, nhức đầu; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; giảm hoặc mất khứu 

giác; giảm hoặc mất vị giác; buồn nôn; nôn; tiêu chảy; khó thở. 

- Hoặc là trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng (SARI), viêm phổi 

nặng nghi do vi rút (SVP) có chỉ định nhập viện. 

- Và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

c) Là người có yếu tố dịch tễ và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương 

tính với vi rút SARS-CoV-2.  

4.1.3. Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau:  

- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với 

da, cơ thể...) với ca bệnh xác định trong thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định.  

- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 1 mét hoặc trong 

cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định 

khi đang trong thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định.  

- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 1 mét 

hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với ca bệnh xác định trong thời kỳ lây 

truyền của ca bệnh xác định. 

- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định khi đang trong 
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thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định mà không sử dụng phương tiện phòng hộ 

cá nhân theo quy định.  

* Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định:  

- Đối với ca bệnh xác định có triệu chứng: thời kỳ lây truyền tính từ 2 ngày 

trước và 10 ngày sau khởi phát và thêm ít nhất 3 ngày sau khi hết triệu chứng (sốt 

và các triệu chứng đường hô hấp).  

- Đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng: thời kỳ lây truyền tính từ 2 

ngày trước và 10 ngày sau khi lấy mẫu có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.  

4.2. Biện pháp y tế đối với ca bệnh giám sát, ca bệnh xác định, người tiếp 

xúc gần 

4.2.1. Đối với ca bệnh giám sát, ca bệnh xác định: 

Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm, cách ly, xét nghiệm, điều trị, 

chăm sóc theo quy định của Bộ Y tế.  

4.2.2. Đối với người tiếp xúc gần: 

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định đang 

trong thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định, người tiếp xúc gần phải nghiêm túc 

thực hiện các biện pháp y tế sau:  

- Bảo đảm biện pháp phòng tránh lây nhiễm: đeo khẩu trang, thường xuyên 

rửa tay với xà phòng và nước sạch/dung dịch sát khuẩn tay nhanh, hạn chế tiếp xúc 

gần với người khác, đặc biệt là tránh tiếp xúc người có nguy cơ cao, người mắc 

bệnh nặng; không dùng chung vật dụng trong sinh hoạt, làm việc, học tập; hạn chế 

đến những nơi tập trung đông người.  

- Tự theo dõi sức khoẻ (đối với trẻ em, học sinh thì cha mẹ/người giám 

hộ/giáo viên theo dõi sức khỏe cho trẻ em, học sinh), khi có triệu chứng của bệnh 

(sốt và ho; hoặc có ít nhất 3 trong số các triệu chứng sau: sốt; ho; đau người, mệt 

mỏi, ớn lạnh; đau, nhức đầu; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; giảm hoặc mất 

khứu giác; giảm hoặc mất vị giác; buồn nôn; nôn; tiêu chảy; khó thở) cần báo ngay 

cho cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe 

theo quy định.  

- Khi có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 phải báo ngay cho cơ sở 

y tế địa phương để được tư vấn, chăm sóc, điều trị và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống lây nhiễm theo quy định./. 
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