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V/v tuyên truyền kết quả phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019 và các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020 
  

          Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

  Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng. 
 

Năm 2019, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đảng bộ, chính 

quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đoàn kết, bứt phá trong 

thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế 

hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát 

triển khá toàn diện; hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; thị trường, giá cả 

ổn định; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn 

hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định, tiếp tục được cải thiện; quốc 

phòng - an ninh được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác 

đối ngoại được củng cố, tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.  

Để phát huy những kết quả quan trọng năm 2019, tạo tiền đề thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

năm 2020 cũng như các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; 

tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong toàn đảng, toàn quân và Nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 của tỉnh như sau: 

1. Về nội dung 

Các hoạt động, nội dung tuyên truyền cần làm nổi bật kết quả phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2019; gắn với 

những thành tựu đạt được xuyên suốt 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (từ năm 2015 - 

2019); chuyển tải được không khí thi đua, nỗ lực vượt khó và tâm trạng phấn 

khởi của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước những kết quả đạt được về kinh tế, 

văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; làm cho mọi tầng lớp Nhân dân 

hiểu được quyết tâm chính trị và những giải pháp trọng tâm của các cấp ủy, 

chính quyền để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và 

những năm sắp tới. (Nội dung, kết quả, chỉ tiêu quan trọng tại Báo cáo số 
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483/BC-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020).  

2. Về phương thức tuyên truyền và phân công thực hiện 

a) Sở Thông tin và Truyền thông 

Cụ thể hóa định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham 

mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác thông tin trên báo chí truyền thông của Trung 

ương và địa phương; chỉ đạo hệ thống truyền thông cơ sở, thông tin điện tử đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phối hợp với 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện, 

thành phố chỉ đạo tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông 

tin đối ngoại, các ấn phẩm in và cổ động trực quan. 

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn, Tạp chí Văn nghệ 

Xứ Lạng; Văn phòng UBND tỉnh 

Có kế hoạch cụ thể tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 

2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, 

gắn với các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân”, các sự kiện quan trọng trong 

năm 2020. Tăng cường thời lượng, số lượng; đổi mới nội dung, hình thức các 

chương trình văn hóa, văn nghệ, giải trí, khoa giáo,… lồng ghép sâu sắc các nội 

dung nhiệm vụ chính trị thiết yếu để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. 

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh hiệu quả hoạt động thông tin 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử thành viên. Tăng 

cường nội dung thông tin của ngành, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin 

đầy đủ trên Cổng/trang thông tin điện tử. 

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; Công Thương; Ban Dân 

tộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các ngành, đơn vị liên quan 

Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động theo lĩnh vực, địa bàn quản lý, 

chú trọng hoạt động truyền thông tại các sự kiện lớn, đông người như biểu diễn 

nghệ thuật, triển lãm, trưng bày, hội chợ,… để thu hút dư luận và cộng đồng 

Nhân dân các dân tộc, du khách gần xa phấn khởi, chia sẻ với những thành tựu 

năm 2019, tiếp tục chung tay đạt những thắng lợi, thành tích trong năm 2020. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

chỉ đạo trên./. 
  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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