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I. MVC BICH, YEU CAU
1. Mc dIch
Tuyên truyën cho can bQ, dàng viên, than dan nhn thüc sau sac nghia,
tarn quan trQng cüa Dai hQi dãng bO các cAp, Dai hi Bang bo tinh lAn thu XIX và
Dai hQi XIII cüa Bang; nhüng quan dim, chü twang, djnh hu'ó'ng IOn trong van
kin dai hOi dâng bO the cAp và Dai hOi XIII cüa Bang, gop phAn tao sij th6ng nhAt
v chInh trj, tu tu&ng và hành dng trong Bang, sir dong thuan trong xã hOi.
C vu, dng viên toàn Bang, toàn dan và toàn quân phát huy cao dO tinh
thAn yêu nute, chI tij lijc tij cu&ng, src manh dai doàn két dan tôc, thi dua thuc
'

-

-

hin thâng igi Nghj quyt dai hOi dàng bO cãc cap, Dai hOi Bang bO tinh Phü ThQ
lAn thu XVIII va Dai hOi XII cüa Bang. Bing thai, dang tãi kjp thai the quan
dim, chü twang, djnh huOng IOn nêu trong dir thao the van kien Bai hOi; tao din
dan soi dng d can bo, dàng viên và nhân dan tham gia dóng gop, thvc su' trO
thành dt sinh boat chinh trj sâu rng trong toàn Bang, toàn dan.
GOp phAn cüng c và tang cithng nim tin cüa nhân dan d6i vOi Bang, vOi
ch d; tang cu?mg cong tác thông tin di ngoai trên bão chI; giUp cho can bo, dàng
viên, nhân dan Vit Nam và th giOi cOng nhu cong dèng quc t hiu duoc cac
thu twang, duäng lôi cüa Bang Cong san Viet Nam nêu trong van kiên Bai hOi
XIII, nhAt là thrOng 1êi d6i ngoai trong qua trInh hOi nhp quôc, t& do tranh thu
sij dng tinh, üng ho tich crc cüa cong dng quc t& dM vOi Viet Nam.
-

- Phê phán, phãn bác các the 1rc thu djch, phAn tr ccx hOi, chInh tn Igi diing
vic góp dr thao van kien Dai hOi XIII cüa Dàng và dci thào vAn kin Dai hOi các
cAp de tan phát thông tin, quan diem sai trái, thu djch, 1ch lac, tiêu clrrc nhâm
chng phá Bang, Nhà nuOc va che do ta; kiên quy& Mn trait lam thAt bai mcd am
muu, hoat dng phá hoai cña cac the 1rc thu djch, phãn dOng va CaC phn tü ccx hQi
d& vó'i Dai hOi danig bO các cAp, Dai h0i Bang hO tinh Phü mc 1&n thr XIX và Dai
hOi XIII cUa Dãng.
2. Yêu cAu
- Các ccx quan báo chI phài coi vic trien khai cong the tuyên truyn Dai hOi
dãng hO CáC cAp và Dai hOi dai biêu toàn qu6c thn thu XIII cUa Bang là nhiem Viri
chinh trj quan trgng cüa mM ccx quan báo chI; trong do, cong tác tuyên truyn cAn
Mo dam dung djnh huàng chInh trj, tu tix&ng, dc bi@ dôi vOi nhUng vAn dà quan
tr9ng, phüc tap, nhay cam; tuyên truyên bing nhiu hInh thUt phong phà, da dang,
có tr9ng tam, trpng diem; thu dOng c4p nl4t, barn sat tiM do, qua tnmnh chuAn hi và
tó chirc Dai hOi dãng bo các cAp, Bai hQi Bang bo tinh Phü Th lAn thu XIX và Bai
hOi XIII cüa Bang de tuyën truyn, djnh huàng.
- Tuyên truyn can Mo dam tInh thuäng xuyên, lien ti1c, dè cao tInh thuyét
phc, chAt lugng, hiu qua, tIch circ, cM dao, tao süc lan tâa trong toàn Bang và
trong xã hOi.
- Djnh huOng, gop phãn to chüc tot, dng viên, tp hçxp dugc trI tuê, tam huyet,
trãch nhim cüa can bo, dãng viên và các tAng lap nhân dan trong tinh, gOp ' vao dir
thão van kien Dai hOi Bang bo tinh Phil m9 IAn thfr XIX và Bai hOi XIII cUa Bang.
- Chñ trng phát hin, tuyên truyên, biêu ducxng nhang diM hInh tiêu hiM,
mO hmnh hay, cách lam hiu qua trong hpc tp và lam theo tu tithng, dao duc,
phong cách H ChI Minh và các phong trào thi dua yeu nu&c, cUng nhu nhung
quyet tam, n lijc cüa toàn Bang, toàn dan và toàn quân de thijc hien thAng lcxi,
toàn dien các chi tiêu, djnh huàng, các nhim vv trçng tam, khau dot phá ma Nghj
quyet Bai hOi dàng ho các cAp, nhim k' 2015 - 2020 và Nghj quyet Bai hOi XII
cUa Bang, tao không khI phAn khOi, tin tu&ng vào Bai hOi dang hO các cAp, nhim
k3' 2020 - 2025, Bai hOi Bang ho tinh Phü Th9 lan thu XIX và Dai hOi XIII cüa
Dàng; gop phAn tich crc bào v4 nên tang tu Wang cUa Bang.
II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN
NOi dung tuyên truyên barn sat Kê hoach so 110- KH/TU, ngày 31/12/2019
cUa Ban Thutng v'i Tinh ày và thai gian, tiM do tti chilc Dai hOi dàng ho các cAp,
Dai hOi Dâng ho tinh Phü Thp ian thu XIX và Dai hOi XIII cña Bang.
1. Dyrt 1: Tir nay den th&i diem hoàn thành Di hQi co' sO', cAp huyn và
Di hQi di biêu Bang bO tinh Phñ Thy IAn thU XIX

1.1. Trong thai gUm Dgi /,5i Co. sO', cdp /zuyn dIn Dqi /7(31 dgi bilu Bang bô
tin/i Pith Thp /dn th& XIX
- Tuyên truyén sij ra däi và tnthng thành cña Dàng Cong san Vit Narn, cüa
Dãng bØ tinh Phü ThQ qua các thai ks' dai hOi; ' nghia, tAm quan trng, muc tiêu.
nhim vy, bê1 cânh, thai dim din ra Dai hOi dàng b cAp CO 5&, Dai hôi dai biu
tinh Phü ThQ lAn thu XIX và Dai hi XIII cãa Bang. Nêu rO, viêc th chUt Dai hôi
các cAp và Dai hi XIII cüa Bang là cong vic djnh k3z nhm thng kEt,
dãng
dánh giá nhng thành tvu, két qua dat duqc, nhüng han ch& thiu sot trong nhiem
k' qua; phuong huàng, nhim vit trong nhim k tOi g&n vOi thijc hin Cuang linh
xay drng dAt nuOc trong thai k3z qua dO len chü nghia xà hOi (b sung, phát trin
näm 2011), Chiên lucic phát triên kinh t - xà hOi giai doan 2011 - 2020.
- Tuyên truyên ye Quy the bAu Cu trong Bang; cOng Mc chuAn bi, to chuc Dai
hOi diAm, Mi hçc kinh nghim trong chi dao và M chIrc Dai hOi dim dA tin tOi t
ch&c thành cong Dai hOi dãng bO CaC cAp nhiem k9 2020 - 2025.
- Tuyên truyên vic dOng gop ' hEn cña CC CO quan, tO chirc và can bô, dãng
viên và Cat tAng lOp nhân dan vao CáC dir thào van kin Bai hOi các cAp, Dai hOi
Bang bO tinh ThU mc lAn thU XIX và Dai hOi XIII cUa Bang.
- Day manh tuyên truyên vic thijc hin nghj quyêt Bai hOi dáng bo cAp co sO
và Dai hOi dàng bO tinh PhU Thp, nhiGm kS" 2015 - 2020; trong dO, tp trung nêu
bt nhUng kAt qua da dat duc, nhüng han the. rUt ra bài hpc kinh nghirn cho cac
k dai hOi sau; kEt qua thrc hien Nghj quyEt s 04 - NQ/TW, ngãy 30/10/20 16, cUa
Ban ChAp hành Trung uong khOa XII yE "Tang cu&ng xây diyng, chinh dn Dàng;
ngän than, dAy lUi sr suy thoái yE tu tuOng chInh tn, dao dUc, lEji sEng, nhUng biEu
hin "tir din biên", "tir chuyen hOa" trong nOi bO" và Chi thj 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 cUa BO Chinh trj ye "Day manh hpc tp và lam theo ni tuOng, dao dUc,
phong each Ho Chi Minh"; nhUng uu diEm, khuyEt diEm, thn tai, nguyen nhan và
bài hpc kinh nghim trong cong Mc xây dirng Bang cUa the cAp Uy dâng trong 05
nàm qua và myc tiêu, nhirn vii nhim k3' tOi.
- Tuyên truyên the phong trào thi dua yCu ULtOC, các cOng trInh chào mUig
ngày l iOn cua dAt nuOc, cUa tinh va Dai hOi dàng bo cap co sO, tiEn tOi Dai hOi
Bang bO tinE PhU mc IAn thu XIX và Dai hOi XIII cUa Bang; phát hiên, biEu
throng diEn hinh tiêu biCu, rnO hinh hay, each lam hiu qua trong hçc tap và lam
theo tu flr&ng, dao dUe, phong each H Chi Minh.
- Tuyên truyEn Mo v nEn tang tu tuOng, Cucmg linh, duOng lôi cUa Bang;
thU tr9ng tuyCn truyên, van dng cac tAng lOp nhân dan tham gia xay drng Bang,
xay dung h thông chInh tr, gOp phAn tIch crc, cO hieu qua vào thành cong cUa
Dai hôi the cAp trong tinE; dãu tranh, phãn Mc nhQng thông tin, quan diem sai trái,
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luân diêu xuyên tac cUa the the km thu djch, ccx hQi v Di hOi dàng bO cáe cAp,
Dai hOi Dãng bo tinh Phñ Thç IAn thu XIX và Di hOi XIII cüa Dâng.
- Tuyên truyên nhUng kêt qua n6i b3t trong qua trInh tt ch(re Dai hoi dàng bO
cAp ccx sä, cAp huyn, nhim k3' 2020 - 2025; các chucing trinh, k hoach hành
dng dua Nghj quyk d?i hOi vào cuOc s6ng; nhftng iru dim, khuyét diem và bài
hoc trong cOng tác chi dao, th chüc Bi hOi dâng bO the cAp, tién tói Dai hOi Bang
bO tinh Phü mc lAn thil XIX và Bi hOi XIII cUa Bang.
1.2. Trong th&i tlilm dun ra Dcxi /iOi dgi bilu Thing b3 tin/i 1n th& XIX
Tp trung tuyên truyEn cáe nOi dung: TAm vóc, nghia cUa Di hôi; chü dè,
phuang châm cüa Dai hôi, the nhiGm vu trçng tam, the khâu dOt phá xáe djnh;
trách nhim cüa cáe di bieu du Di h0i; các hot dQng cUa Dai hOi; the van kiin
trinh Dai he'i; the tham lun, quyt djnh eUa Di hOi; Quy die bAu cü trong Bang;
kk qua b e& Ban ChAp hành, Ban Thi±ng vij Tinh üy, BI thu Tinh üy, Phó Bi
thu Tinh üy và Uy ban Kiêm tra Tinh üy; thông tin nhanh kM qua Di heii; không
khI dan chñ trong Dai hOi, sij thông nhât trong Bang, sr dèrng thun trong can bO,
dang vién và nhân dan the dan tOe trong tinh; sr quan tam, theo dOi Dai hôi va k5t
vpng, tin tithng, phAn lchâi eUa can bO, dãng viên.
1.3. Suit k/u dien ra Dcxi /zç5i dgi biêu Dáng bç3 tin/u Ian t/zfrXJX
Tp trung tuyên truyen thành cong Dai hOi Bang hO tinh PhU Th9 IAn th XIX
gn vâi Nghj quyet, Chucxng trinh hành dng cUa cAp uy thuc hin Nghj quyt Dai
hôi dãng ho the cAp; cong the hçc tap, quán tria, to chfrc trien khai và ci the hôa
Nghj quyêt Dai hOi Bang hO tinh Phñ mc IAn thu XIX.
- Niem tin, sr phAn khäi cUa the tAng Ip nhân dan trong tinh ye két qua
Di hOi. Các phong trào thi dua yêu nuâc, the chucing trinh hành dng thuc hiên
Nghj quyët D?i hOi Bang bQ Phil ThQ IAn thiLr XIX d sam dua Nghj quy& vão
cuOc song.
- Tuyên truyên the ' kiên dóng gOp cUa Bai hOi dai biêu Bang ho tinh PhU Thp
IAn thu XIX vào du thào Van kin Dai hOi di biêu toãn quôc lan thu XIII cña Bang.
2. Dqt 2: Tir sau Di hQi di biêu Bang bQ tinli Phü Thç lAn thfr XIX den
Bi hQi XIII cüa Bang
2.1. Trzthc Ic/mi rngc Dgi /zt5i XIII thu Thing
- TiCp tic tuyên truyCn thanh cong (nhüng kM qua, thành tip nOi bet, nhttng
nOi dung chmnh, quan tr9ng dugc thông qua) cüa Di hOi Bang hO tinh PhU Thp lAn
thu XIX, nhim k 2020 - 2025; phuccng huOng, nhim u thijc hin Nghj quyêt
cüa Dai hOi Bang bô tinh Phü Thp IAn th XIX; phãn ánh s',x k3' vpng, tin W&ng,
phAn khOi cüa nhãn dan vào sr Ianh do cUa Bang, ehinh quyên the cAp.

- Cong bê dij thão van kin Dai hQi XIII cUa Däng; nhUng quan dim, chü
throng, dnh huàng ion, diem mOi, van dê mOi, khâu dt phá; nhAt à phuong huàng,
nhim vii xay dirng và bão v TO quOc trong nhim ks' Dai hOi XIII cüa Dàng.
- Tp trung phân tIch, phãn ánh 3' kin dóng gop cüa can b, dãng viên và the
thng lop nhân dan vao the dkr thão Van kin Dai hOi XIII cüa Dãng.
- Tuyên truyên nhUng thành tkru mM bt elm dat nuOe, elm tinh sau 35 näm
thi,rc hin dumg iM Mi mài; kk qua 05 näm thgc hin Nghj quyk Dai hØi 1n thu
XII elm Dâng và 05 näm thrc hin K hoach phát triên kinh th - xã hOi 2015 2020; phuang huàng, nhim vv vã giài pháp vuçrt len khó khan, tháeh thue v kinh
khu vijc và th giài
th và nhüng biEn Mi nhanh ehóng, phlre tap v chInh trj a
trong nhtthg näm tip theo.
- Phãn ãnh cong tao ehuân bj t ehüe Dai hOi XIII elm Dãng; Quy ch bu eü
trong Dãng; tiêu chuAn, diEu kin, co eAu, d, tui tham gia Ban ChAp hành Trung
wing Dãng khóa XIII.
- Biu duong, tuyên truyn nhftng tp the, cá nhân than hinh tiên tiEn duçie
vinh danE tai Dai hi Thi dua yêu nu&e cáo cap, ciaa tinh Phü Th9 vã Dai hi Thi
dua yCu nuàe toàn quóc lAn thu X; nhüng to chlre dãng, dãng viên tiêu biu trong
eáe phong trào thi dua 1p thành tIch ChaD mlrng Dai hOi XIII elm Dãng.
- Thông tin, tuyén truyên sr quan tam, tmnh cam elm Cáo tAng lap nhân dan
trong tinh. trong nuóc, cOn em qué huong Phü Thp, cong dèng nguôi Vit Nam a
nuâe ngoài huOng v Dai hOi XIII cUa Dãng; mong muOn, tam tu, nguyen vpng
cüa dãng vién và quAn chüng nhân dan Mi vó'i Dai hOi XIII elm Dáng.

2.2. Trong 11th'! gian diên ra Dfi hç3i XIII cüa Dáng
Tp trung tuyên truyên CáC nOi dung: ' nghia, tArn quan tryng cala Dai hOi;
chu de, phuong charn cUa Dai hOi; trách nhim ella CaC dai biu dij Dai hOi; các
boat dng dlla Dai hOi; cáo van kien trInh tai Dai hOi; the tham luan, quy& djnh
dlla Dai hôi; Quy ehé bAu cü trong Dãng; kt qua bAu dr Ban ChAp hánh Trung
uoTig, BO ChInh tn, Tong Bi thu, Ban BI thu, lily ban Kiern tra Thing uang; thông
kM dan ehll trong Dai hi và sr thng nEAt trong Dãng, Ski dng thuan elm xA hoi,
si quan tarn ella c)ng Mng quôe th Mi vOi Dai hOi.
3. Dyt 3: San khi be mc Thj hi XIII ella Bang
- Tuyên truyên eáe hoat dng chào mirng thành cOng Dai hi din ra tai ThU
dO Ha NOi và cáo dia phuang trén Ca nuâe; däng, phát thông báo v k& qua Dai
hi; cOng tao M chlre quán trit, hpc tap, CáC phong trào thi dua yêu nuàc, chuang
trInh banE dng thiic hien Nghj quyêt Dai hOi XIII ella Dãng; phàn ánh du 1un
tIeh erc a trong Bang, trong nhân dan và ban be quc te v két qua Dai hOi.
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- Chà dng dAu trait, phãn bác thông tin, quan diem sai trái cUa các th 1c thu
dich, phAn tà cci hôi chInh trj xuyên tac, phfl nh3n Cucing linh, Diu le Bang, Hin
pháp, pháp 1ut cüa Nba nuâc và thânh cong cfla Dai h0i XIII; tang CL! ng tuyên
truyn bào ye nn tang tu tuOng cUa Bang; phê phán tu tuâng be phái, cvc bô, lcci jch
nhóm, gay mat doàn kt nôi bO, thai &) thiu trách ittm, thiu ' th'Crc xây ckmg Bang.
III. TO CIIU'C THVC HIN
1. Ban Tuyên giáo Tinh fly
- Tham muu giüp Thutng trrc Tinh ày trong viec chi dao, trin khai, t6 chót
th',rc hien dôi v9i the cci quan báo chi cüa tinh aM vó'i the nOi dung nêu trong
Huàng dn. Don d6c, giám sat, kiêm tra các cci quan báo chi trong viec trin khai
cOng tác thông tin, tuyên truyn Dai hQi dãng hO các cAp và Dai hOi XIII cfla Bang.
To ehüc tuyên truyên Dai h0i dâng hO các cap vã Dai h0i XIII cfla Bang trén Bàn
tin sinh boat chi ho.
- Tharn muu giàp Thutng trrc Tinh ày t6 chirc hpp báo, hOi nghj thông tin
báo chi, giao ban báo chi v cong tác chuAn bj và két qua Dai hi dàng hO cãc cAp,
Dai hOi Dàng ho tinh Phfl Thç ian thu XIX và Di h0i XIII càa Bang.
- Tham djnh, kiêm duyt nOi dung the loai tài Ii4u phiic vv cOng the tuyên
truyn Dai hOi dàng ho các cAp. T6 chute phát hành kjp thai, ph6 bin rng rài cac
sách, tai 1iu, dE cucing tuyên truyn cfla Trung ucing, cüa Tinh ày v Dai hOi dãng
cac cAp, trong do d.c biet coi trçng nOi dung chInh trj, tu tuâng cüa các tài lieu
tuyên truyên v Dai hOi.
- E)nh huàng the cci quan báo chI trong tinh tp trung tuyên truyn v Dai hOi
dàng theo k hoach càa tinh, phfl hcrp vOi 10 trinh và chi dao cUa Trung ucing trén
cci sä chute näng, nhiern v',i va ban dam hiGu qua tuyên truyn cao nhAt.
- Tham muu to diu kien thuan iQi dE cac cci quan báo chi the nghiep, thijc
hi4n hieu qua nhiCm vii tuyên truyên.
- T6 chute dánh già, rut kinh nghiCm v trin khai thông tin, tuyên truyn v
Dai hOi dàng hO the cap và Dai hOi XIII cUa Bang. Dé xuât khen thuâng, biu
ducing các cci quan b chi, các tp the, cá nhân tiêu biu xuât sc trong th?c hien
cOng tác thông tin, tuyên truyn dai hOi.
2. S& Thông tin và Truyên thông
- Thvc hien chute nãng quãn 1 Nba nuutc v thông tin báo chi, yêu cu các cci
quan thông tin bào chI dua tin, tuyên truyn kjp thai, dflng djnh huutng v Dai hOi
Dàng; tang cuxng the hoat dng nghiCp vi,x trong cOng the thông tin, tuyên truyn
cho các sx kien chào mutng thànb cong Dai hOi Dâng; nh&c nhà, xfr 1' nghiêm
nhüng truäng hcrp sai pham trong qua trInh tuyén truyn.
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- Chi dao, hutng dn cong (trang) thông tin din t cña cac dja phuang, ca
Dai hOi dãng các cAp, Dai
quan, dan vi th chüc hot dng thông tin, tuyên tniyk
hi Dàng bO tinh Phü Th9 lAn thu XIX và Di hOi XIII cUa Dàng.
- Chñ tn, phi hcip vài Hi Nhà báo tinh trong cong tác thông tin, tp huAn
nghip vi, tO chñt hot dng nghip vv O ca sä cho di ngü phông viën các co
quan thông tAn báo chI dua tin v Dai hOi dàng b các cAp và Dai hOi Dãng bo tinh
IAn thu XIX.
- Ph6i hqp t6 chüc tM the hi nghj giao ban báo chI, chi ctao, djnh huOng
tuyên truyn v Dai hOi dàng the cAp, tiEn tOi Dai hOi Dàng b tinh PhU Th9 Ian
thuir XIX và Di hOi XIII cUa Dâng.
- PhM hccp vài Ban Tuyên gino Tinh üy th ehuirc dánh gin, rut kinh nghim v vic
triEn khai thông tin, tuyên tmyn chU d nay; dè xuAt khen thuâng, biu duang cac ca
quan, dan vj báo chi thirrc hien UAt s&c cong tac thông tin tuyên truyn Di hOi dãng
các cAp, Dai hOi Pang bo tinE Phü Thç lAn thu XIX và Di hOi XIII cña Pang.
3. Các co quan: Báo Phil Th9, Bài PT-TH tinh, Tp chi Van ngh iMt T,
Cong thông tin din tfr tinh Phü Th9

3.1. Nh&rn vy cii ung
Can cü nOi dung các d91 tuyên tnuyên aj hOi dàng bO the cAp, aj hOi Pang
bQ tinh PhU ThQ IAn thu XIX và Dai hOi XIII cOa Pang chü dng trin khai thirrc
hiên cOng tác thông tin, tuyên truyên, trong do km 9 mt s6 ni dung quan trpng:
aj hôi
- Xây dvng k ho?ch và trin khai các tuyên tin, bài tuyên truyên v
dang hO the cAp, Dai hOi Pang hO tinh Phü Thp Ian thu XIX và Daj hOi XIII cUa
Pang mOt cách bãi bàn, khoa hoc, trách nEim; tp tnung cao dim dip din ra Di
hOi dang bo cAp huyn, Di hi dai biu Pang hO tinE PhÜ ThQ IAn thu XIX và Di
hOi XIII cüa Pang; luu vic dt bài, phOng vAn sâu các dng chi Ianh dao tinE, lanE
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dao cac sä, ngành lien quan dn thñ d tuyEn tin, bài phi,ic vç' tuyên truyn v dai hOi.
- Chñ dng xây dng, san xuAt, t chuc các chuang trInh, chuyên muc, din
dan và dành thai Iuçmg thi da tuyên truyên, cOng ho các di,r thão vAn kin Di hôi
dàng hO các cAp, trpng tarn là dij thào vAn kin D?j hOi dai biu Pang ho tinh Phñ
Tho IAn thu XIX và Dai hOi XIII cOa Pang; 9 kiên dong gop cüa can bO, dang viên,
the tAng lap nhân dan vào d thào vAn kiin P?i hOi dãng hO the cAp.
- Chü trçng thvc hin the tin, bài phân tich, phOng vAn sâu v tinh thAn di
rnOi cüa dai hOi; nhng thu truong, djnh huóng Ian dugc nêu trong the dirt thao van
kin Dai hOi di biu Pang hO tinE Phü Thç Ian thu XIX và Pi hOi XIII cüa Pang.
- Coi trong vic thông tin, djnh huâng da 1un xä hOi. COng b6 nhanh, chinE
xác the dirt thão trinh Dai hOi di biu Pang bo tinh Phá ThQ IAn thu XIX và Dai
hOi XIII cüa Pang; các huOTlg dan cüa Trung uang; dang tài dien, thu chiic rn1mg cüa
các dãng, the nuâc, các t chuc quêc t v thành cOng cüa D?i hOi XIII cüa Pang.
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- T chrc các tuyn tin, bài tuyên truyên, lam rO nhitng khái niem, ni dung
mol, ca bàn, quan trpng trong Nghj quy& Dai hOi dãng b các cap, Ngh quyEt Dai
h(i dai biu Bang bO tinh Phü ThQ 1&n thu XIX vã Dai hi XIII cUa Bang; chU
trpng cáo chirong trinh phân tich, d xut CáC chU twang, giãi pháp d thra Nghj
quyêt di nhanh vao cuc s6ng.
- Khuyn khich các ca quan báo chI tó chirc các chuang trinh, chuyên mvc;
din dan thy 9 kin dOng gop cüa can b, dáng viên vá Cáo t&ng lOp nhân dan vào
du thão van kin Dai h'i Bang bQ tinh Ian thu XIX và Bai hi XIII cüa Bang.
kiën ra cong
- ChU 9 danh din tjch, thai luçing phfl hcrp dé tuyên truyn
dng, ban be quc t dn vol dng bào vüng san, vflng xa tao sirc Ian tOa sâu rông
trong xA hôi, trong cong dng v m(t sir kin chInh trj tr9ng dai cUa D.t nuOc.
- Chñ dng phôi hcip vol các co quan báo chi Trung wing trong cong tác
tuyên truyn yE Dai hØi Bang bo cáo cap, Bai hOi Bang bo tinh Phü Th9 I&n thir XIX.
- Chfl dng lien he, dang k9, tham gia Trung tam Báo chI Dai hôi XIII cUa
Dáng theo su sAp xp, phân cong cüa co quan chirc näng.
3.2. Nh/em vy cy i/il
- Dâi Fhát 1/ian/i - Truycn hInh ((nit xây di,rng chuyên mpc riêng yE tuyên
truyEn dai h6i và phát song djnh k3' (co lo gO, hmnh hiêu, nhac hiu riêng biêt, phfl
hop); phát song trên Ichung giä cO dông khán, thInh giã theo dOi; xay dung các
chuyên mvc, chuang trinh, phong sir, sçr kin, t9a dam... cO süc hAp dn, lOi cuEn;
trgng tAm, trong chuong trinh thôi sir.
- Báo PM Thy phãi dt khAu hiu/hmnh hiu yE Dai hOi trén trang nhAt tat cá
các sE báo in phát hành và trén trang chü cüa báo din tfr; t6 chüc cáo chuyên trang,
chuyên mpc, chuyên dE, dang phát thuOng xuyên lien tyc, dam bao chAt krong, thu
hit sir quan tArn, theo doi cUa cOng chUng và dir lun x hOi.
4. Be ngh các co quan báo chi cfla Trung iro'ng thithng tni trên dja bàn
- Quan tArn, phôi hgp tuyên truyên ye Dai hOi dáng bQ các cAp, Dai hQi Bang
b tinh Phü Th9 lAn thr XIX và Bai hi XIII cüa Bang. Can cü vào tOn chi mvc
dich và djnh huOng cüa các co quan chi dao, quân 19 bao chI triEn khai tuyên
truyEn yE Dai hi dAng các cAp tiEn tOi Dai hOi XIII cUa Bang mt each khoa hoc,
th6ng nhAt ye chInh trj, Pr ti.thng va hánh dng trong
trách nhiêm, gop phãn tao
Bang, sij dong thun trong xA hOi.
5. Ban Tuyên giáo các huyn, thành, thj fly và dãng fly tnyc thuc Tinh fly
- Tharn miru cho cAp uy trong vic chi dao, triEn khai, th chuc thrc hin tót
cong tao tuyën truyEn d6i vol các trang thông tin din t& cfla dja phuang, don vi;
phOng Van hoa, Dâi truyên thanh - truyên hinh cUa huyn, cáo xA trén dja bàn theo
cáo nôi dung nCu trong 1-luOng dn.

- Tang cu&ng n&m b&t tinE birth tu tuàng, tam trang cUa cãc tAng lOp nhân dan
tru'Oc, trong, sau Dai hOi dãng các cAp trong tinE, Dai hQi Dáng bQ tinh IAn th& XIX
va Dai hi XIII cüa Dáng dé chu dOng, kjp thOi phôi hap giãi quy&t nh&ng vAn d
ni corn, mài phãt sinE và báo cáo vài cAp có thAm quyEn theo quy djnh.
- Tang cu?xng dinh hirOng lva chon nOi dung tuyên truyên; tham mini tao diu
kiên thuân lcxi d cac ccx quan báo chi, nba báo, phóng viên cUa tinh, cfia Trung
uang Mc nghip, thuc hin hiu qua nhiem vu tuyên truyn.
Ban Tuyên giáo Tinh Uy ctè nghj các cci quan báo chI can cü n6i dung, phân
cong nhim vu tai K hoach s 110- KH/TU, ngáy 3 1/12/2 019 cUa Ban Thu&ng vz
Tinh üy vã Huàng dn nay nghiêm tüc thvc hin báo dam hiêu qua, chAt krccng;
djnh k5' có báo cáo k& qua tuyên truy&n v Ban Tuyên giáo Tinh Uy d tng hap
theo quy dnh./.
Ncxi nhán:
- Ban Tuyên giáo TW (B/c),
- ThirOng trijc Tinh Uy (B/c),
- Sâ Thông tin vã Truyén thông,
- HÔI Nhà bao,
- Các ccx quan báo chi cQa tinh,
- Cong Thông tin din t tinh,
- Các CQ báo chI ThuOng trá taf tinh,
- BTG các HITU & DBTT tinh,
- Lnh dao BTG TU,
- PhOng TH&YF, BCXB,
- Luu VT.
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