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BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 22 -HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam
(10/8/1961 - 10/8/2021)
---Thực hiện Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW, ngày 09/12/2020 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện
lịch sử quan trọng trong năm 2021; Công văn số 9436-CV/BTGTW ngày
25/9/2020 của Ban Tuyên giao Trung ương và Công văn số 64-CV/TU ngày
19/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai công tác tuyên
truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 10/8/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ
niệm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp nhân dân về ý nghĩa của các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da
cam, nhằm kêu gọi sự đoàn kết, tích cực vận động các nguồn lực hợp pháp
trong tỉnh, trong nước và ngoài nước cùng chung tay đóng góp để khắc phục
hậu quả chất độc hóa học và hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo kịp thời cho các nạn
nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.
- Tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng
trong chiến tranh ở Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong triển khai thực hiện có hiệu quả
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải
quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt
Nam.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt
Nam theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính
trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm và phù hợp với
điều kiện thực tế của tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu về công tác đối
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nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Đồng thời bảo đảm với tình
hình thực tế và yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19 theo sự chỉ đạo của
Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
- Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm
họa da cam gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày
14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng
trong chiến tranh ở Việt Nam”.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
- Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về giải quyết chế độ đối với nạn nhân bị nhiễm chất
độc da cam/dioxin cũng như chương trình chăm sóc, giúp đỡ người dân vùng
bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin; về lập hồ sơ tham gia kháng chiến,
bệnh tật liên quan đến chất độc hóa học/dioxin; về chế độ bảo hiểm y tế, chế
độ ưu đãi; về công tác tư vấn thực hiện chính sách dân số cho người bị nhiễm
chất độc da cam/dioxin; về các chương trình hành động vì nạn nhân chất độc
da cam ở Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.
- Tuyên truyền kết quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa
phương với vai trò và trách nhiệm của toàn xã hội tham gia làm tốt công tác
chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh nhằm đem lại
hiệu quả về vật chất và tinh thần, giúp cho các gia đình và nạn nhân chất độc
da cam/dioxin có được niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, khắc
phục một phần khó khăn, gánh nặng của gia đình và xã hội.
- Kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những cá nhân,
tập thể đã làm tốt công tác giúp đỡ, ủng hộ vật chất cho các nạn nhân da
cam/dioxin.
- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, kêu gọi các tầng lớp
nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ
các nạn nhân chất độc da cam cả về vật chất lẫn tinh thần, phát huy truyền
thống đoàn kết, tương thân tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của
Nhân dân với nhiều phong trào, hành động ý nghĩa, thiết thực như: “Vì nạn
nhân chất độc da cam”, “Đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam”, “Chung
tay xoa dịu nỗi đau da cam”…
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN
- Các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn hình
thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết
kiệm, phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid -19.
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- Tùy điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức các
hoạt động tuyên truyền kỷ niệm như: Tổ chức hội nghị điển hình, Hội nghị
tọa đàm vinh danh những tổ chức, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp giúp
đỡ nạn nhân nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam; tuyên
truyền miệng, biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, tuyên truyền
thông qua bản tin Thông báo Nội bộ, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử,
trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị; qua các cơ quan thông tấn
báo chí; trên Internet và mạng xã hội…
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh
Tham mưu cấp ủy chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ
niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021). Chú
trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại
chúng, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt Đảng và sinh hoạt
của các tổ chức chính trị - xã hội, các ấn phẩm tuyên truyền…
- Vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân
dân trong tỉnh, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên đăng tải, chia
sẻ thông tin về các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân dịp kỷ niệm trên
internet, mạng xã hội; tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Hành động
vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam phát động.
- Thường xuyên nắm tình hình, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh,
những hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quyết, khắc
phục hậu quả chất độc hóa học và giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc
hóa học.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài, trang thông tin điện tử của
các sở, ban, ngành đưa tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm; quản lý
chặt chẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, bảo đảm đúng định hướng;
kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai trái, xuyên
tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.
3. Các cơ quan báo chí tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
- Có kế hoạch tuyên truyền phù hợp, kịp thời thông tin các hoạt động
tuyên truyền kỷ niệm trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện kỷ niệm 60 năm
thảm họa da cam tại Việt Nam ((10/8/1961 - 10/8/2021) trên địa bàn tỉnh.
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- Tăng cường thời lượng, tần suất, đẩy mạnh tuyên truyền về đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công
tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học; biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu
biểu, tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa
học; động viên khích lệ các nạn nhân và thân nhân vượt qua bệnh tật, vươn
lên trong cuộc sống; đấu tranh phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc của
các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề liên quan đến nạn nhân bị nhiễm chất
độc hóa học để lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.
Báo Quảng Ngãi: Mở chuyên trang, xây dựng tin, bài, ảnh tuyên
truyền trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện kỷ niệm 60 năm thảm họa da
cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021) trên địa bàn tỉnh.
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Lập kế hoạch xây dựng các
chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, phim tài liệu, đăng phát và tiếp,
phát sóng nội dung tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với Hội nạn nhân chất
độc da cam/dioxin tỉnh để triển khai tốt công tác tuyên truyền.
4. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh
- Có kế hoạch triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm
thảm họa da cam trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng chủ trương và định hướng
của Đảng và Nhà nước; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, các
ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ triển
khai công tác tuyên truyền; kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tổ
chức, tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội Nạn
nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh trong thời gian qua.
- Chủ trì xây dựng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da
cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021).
* Tài liệu Tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam
(10/8/1961-10/8/2021) do Trung ương nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt
Nam biên soạn, phát hành và Đề cương tuyên truyền do Hội nạn nhân chất
độc da cam tỉnh Quảng Ngãi biên soạn, phát hành. Đề nghị các địa phương,
đơn vị truy cập vào mục “HỆ THỐNG VĂN BẢN” trên Cổng thông tin điện
tử Đảng bộ tỉnh (https://www.quangngai.dcs.vn/web/vanban) để tải nội dung
Đề cương tuyên truyền trên và triển khai thực hiện.
V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da
cam/dioxin Việt Nam”!
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2. Tích cực tham gia hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở
Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021)!
3. Nỗi đau da cam - Nỗi đau dân tộc, nỗi đau nhân loại!
4. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam!
5. Ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam
Việt Nam!
6. Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam
Việt Nam!
Công tác tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền năm 2021, đề
nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện, báo cáo
kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo
Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- BCS Đảng UBND tỉnh;
- Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh;
- Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Mặt trận, các đoàn thể tỉnh;
- Sở TTTT; Sở VHTT và DL;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- Hội Nhà báo; Hội VH-NT tỉnh;
- Báo Nhân dân, TTXVN tại Quảng Ngãi;
- Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh;
- LĐB, Phòng TT - BC - XB;
- Lưu VT.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Văn Dũng

