Sáng ngày 11/1, Ban tuyên giáo th u t chc hi ngh tng kt công tác tuyên truyn, khoa giáo,
báo cáo viên nm 2018, trin khai nhim v nm 2019. n d có i din Ban tuyên giáo Tnh y. ng chí
Nguyn Vn Hi, Phó bí th thng trc Th u - Ch tch HND th xã và /c Nguyn Quang Vinh, UVBTV,
Trng ban Tuyên giáo Th u ã ch trì hi ngh.
Nm 2018, Ban tuyên giáo th u ã ch ng bám sát chc nng, hoàn thành tt nhim v c giao, tham mu,
quán trit, trin khai thc hin các Ch th, Ngh quyt ca ng kp thi, hng dn, ch o các ngành trong khi t tng vn hoá, các phng, xã, c quan, n v làm tt công tác tuyên truyn các nhim v chính tr trên a bàn. Hot
ng ca báo cáo viên ngày càng c i mi. Trong nm, ã t chc 11 cuc hi ngh báo cáo viên Th u, trin khai
48 chuyên , nh hng 69 vn cân thông tin n c s; vic nm bt d lun xã hi luôn c quan tâm. Trong công
tác vn hoá, vn ngh, khoa giáo ã c cp u, chính quyn quan tâm ch o trin khai kp thi; các hot ng vn
hoá, vn ngh ã bám sát các Ngh quyt, ch th ca ng và nhim v chính tr ca a phng; các ngành trong khi
khoa giáo c bn ã hoàn thành tt các nhim v c giao.

Tho lun ti hi ngh, các i biu ã thng thn ch ra nhng hn ch, yu kém tn ti trong công tác tuyên truyn,
khoa giáo, báo cáo viên nm 2018 ó là: Hình thc và phng pháp tuyên truyn cha c i mi thng xuyên;
hot ng báo cáo viên c s t chc theo nh k cha m bo, cht lng cha cao, trình báo cáo viên cha ng u;
vic nm bt d lun xã hi ca các /c báo cáo viên Th u có lúc còn chm; vic lãnh o, ch o i vi công tác
khoa giáo mt s lnh vc cha tht hiu qu…
Kt lun hi ngh, /c Nguyn Vn Hi, Phó bí th thng trc Th u, Ch tch HND Th xã ã nêu lên mt s nhim v
trng tâm trong nm 2019, ng thi yêu cu các ng b, chi b, c quan, n v, trng hc cn tp trung ch o vic t chc
hc tp và trin khai Ngh quyt TW8, TW9 khoá XII; tuyên truyn các ch tiêu, nhim v phát trin KT-XH
nm 2019; chú trng công tác tuyên truyn, qung bá v hình nh th xã Hng Lnh; ch o, nh hng hot ng báo
cáo viên, cung cp thông tin phc v công tác thông tin tuyên truyn; chú trng công tác ào to, bi dng,
nâng cao trình chuyên môn nghip v cho i ng báo cáo viên; làm tt công tác nm bt, phn ánh d lun xã
hi, tham mu cp u gii quyt nhng vn mi ny sinh trên a bàn./.
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