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BÁO CÁO 

Công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2022 

                                                               ----- 
 

           Thực hiện Công văn số 1238-CV/BTGTU, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về đề nghị xây dựng báo cáo công tác văn hóa, văn nghệ 6 

tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam báo cáo tình hình thực hiện tại Đảng bộ như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, 

chỉ thị, kết luận và văn bản của Đảng 

- Đảng ủy Tổng công ty không ngừng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán 

triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của 

Đảng đã ban hành về công tác văn hóa - văn nghệ. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng 

cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về những quan điểm, chủ trương, 

đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo, kết luận của các đồng chí lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 

“Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích 

cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội…”, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 

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

24/11/2021. 

- Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương 

các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đẩy 

mạnh việc tiếp tục bồi đắp niềm tin của người lao động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 

kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. 

- Triển khai các hoạt động văn hóa - văn nghệ bằng nhiều hình thức phong phú, có 

trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong 

mỹ tục của các dân tộc trong Tổng công ty và gắn với thực hiện Văn hóa doanh nghiệp 

của Tổng công ty đã tạo sự đoàn kết, phấn khởi trong toàn thể người lao động, góp phần 
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tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc và địa phương, 

của ngành và của đơn vị; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc. 

2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ 

Chủ động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Trung ương; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhất 

là các hoạt động quan trọng được xã hội quan tâm,  như: Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 

05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 

của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây 

hủy hoại đạo đức xã hội”; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa 

XII) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước”; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị 

(khóa X) về việc“Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính 

trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” gắn với 

việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa 

XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa 

XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

3. Tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/7/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu  

Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng 

Tàu về nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật tỉnh trong tình hình mới; ý 

kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chú trọng xây dựng văn hóa 

ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục 

của gia đình và xã hội...”, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. 

II.  ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm và nguyên nhân 

1.1. Ưu điểm 

Công tác văn hóa, văn nghệ trong 6 tháng đầu năm 2022 luôn nhận được sự quan 

tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu giúp cho hoạt động 

văn hóa, văn nghệ được tổ chức triển khai theo đúng định hướng, phù hợp với điều kiện 

Tổng công ty, góp phần tạo môi trường văn hoá, xã hội ổn định, lành mạnh, thúc đẩy phát 

triển Tổng công ty bền vững. Hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, với hình 

thức đa dạng, phong phú, kết hợp giữa tuyên truyền cổ động, trực quan, qua các phương 

tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội. 
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 Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ nhìn 

chung ổn định; tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới của Tổng công ty dưới sự lãnh 

đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ; Đảng bộ Tổng công ty luôn đoàn kết thống nhất. 

1.2. Nguyên nhân của ưu điểm 

Đảng bộ có sự đoàn kết, nhất trí cao, các cấp ủy nhất là cấp ủy cơ sở phối hợp chặt 

chẽ với chính quyền, các đoàn thể - chính trị. 

Toàn Đảng bộ Tổng công ty đã áp dụng các hình thức sử dụng công nghệ thông tin 

và mạng internet như: các trang fanpage, Zalo nội bộ, Zavi, email, văn phòng điện tử, 

website của Tổng công ty và các đơn vị, hệ thống họp trực tuyến của Tổng công ty và các 

loại hình mạng xã hội khác nên việc tuyên truyền được rộng rãi, hiệu quả, chất lượng đến 

với toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty, ngay cả những người 

làm việc ở các đèn đảo xa đất liền, khu vực quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản của Đảng 

về công tác văn hóa, văn nghệ của Trung ương và Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu có lúc bị 

gián đoạn; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chưa thường xuyên. 

2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

 Với đặc thù đơn vị là doanh nghiệp không có bộ phân chuyên môn nghiên cứu về 

lĩnh vực này; cán bộ phụ trách chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nên chất lượng 

tham mưu còn có những hạn chế nhất định. 

III.  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về công tác văn hóa, văn nghệ; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận 

của Trung ương, nhất là nội dung, giải pháp, định hướng lớn về văn hóa đã được xác định 

trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật tỉnh trong tình 

hình mới; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chú trọng xây 

dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần 

phong, mỹ tục của gia đình và xã hội...”. Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn 

của đất nước, ngành, địa phương và của đơn vị; việc thực hành tiết kiệm, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh với luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc các 

quan điểm, đường lối của Đảng trong công cuộc đổi mới của đất nước.  
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2. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 01-KL/TW về thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/7/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật tỉnh 

trong tình hình mới; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chú 

trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực 

về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội...”. 

3. Tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa của đất nước, của Tỉnh, của ngành và 

của đơn vị; từng bước cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người lao động; 

xử lý kịp thời các hoạt động văn hóa trái với quy định của pháp luật, ngăn chặn kịp thời 

sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, nhất là trên Internet và mạng xã hội. 

 4. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, 

chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Quan tâm phát hiện, biểu dương, khen 

thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác 

văn hóa, văn nghệ trong Tổng công ty. 

Trên đây là báo cáo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam về công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2022. 

Trân trọng báo cáo!  

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT (báo cáo),   

- Ban Chấp hành Đảng bộ TCT (báo cáo),    

- HĐTV, KSV, Ban điều hành TCT, 

- UBKT, các ban Đảng ủy TCT,   

- Các đoàn thể chính trị-xã hội TCT, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Website Tổng công ty (đăng Báo cáo), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT.                           
 

TRƯỞNG BAN 

 
Phạm Quang Giáp 

 
 
 

 


