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BANG CONG SAN VIET NAM
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So 110- KHITU
KE HO*CH
Tuyên truyn Bi hQi Bang b các cp trong tinh
tin tó'i Bi hi di Nh Bang w tinh Phü Thy Ian thfr XIX
và t$i hi di bi&i toàn qu& In thfr XIII cüa Bang
Thue hiên Chi thj s 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 eàa B ChInE trj ye "D?i hi
Dáng b các cAp tin tôi Dai hi dai biêu toàn quc lan thu XIII càa Dãng"; K
hoach s 106-KHITU, ngày 18/11/20 19 càa Ban Thithng vj Tinh ày v& "To chrc
Di hQi di biki Dàng bQ tinh IAn thu XIX, nhim k5' 2020-2025 tin tth Dai h'i dai
biu toàn qu& lAn thu xiii cüa Bang"; Hiràng dn 5 1 6-HD/TU, ngày 22/11/2019
càa Ban Thtthng vi TinE ày v "Cong tác chuAn bj dai hi và nhân sr tai Dai hQi
Bang b các cAp tin t&i Dai hi di biu Bang b tinh Phà Th9 lAn thu xix, nhim
ks' 2020-2025"; Ban Thu&ng vi TinE ày ban hânh K hoach tuyên truyên nht.r sau:
I. MIJC 01CR, YEU CAU
1. Muc dich
- Tuyên truyën sâu rQng d can bo, dAng viên và nhân dan nhn thfrc sâu sc ye
2 nghia, tAm quan trng càa Dai hi Dàng bo các cAp trong tinh và Dcii hOi di biEu
toàn qu6c lAn thu xiii càa Dãng; nhttng quan dim, chU truung, dinE huOng lan nêu
trong cac van kin Dai hi Bang bo các cAp trong tinE và Di hi di biêu toàn quôc
lAn thu XIII cüa Bang; tir do, gOp phAn t?o scr tMng nEAt v Ui tithng, chInh trj và
hânh dng trong Bang, sir dng thun trong xa hOi d th chüc thành cong Di hi;
sóm dua nghj quyt Dcii hOi Bang b các cAp trong tinh thim ks' 2020-2025 và
Nghj quy& Di hOi dai bik toàn quéic lan thu XIII cüa Bang vào cuc song.
- Tuyén truyn, c6 vu, dng viên can bo, dâng viên và cac tng I&p nhân dan
trong tinh phát huy tinh thAn yêu nuóc, 2 chI tr hrc, tir cithng, sue manh dai doân kát
dan the, thi dua hoãn thành thAng lcci nghj quyt Dai h5i Bang b5 cac cAp trong tinh
nhim k5' 2015-2020 và Nghj quy& Di hQi dai biki toàn que lAn thu XII càa Bang.
- Thông qua tuyên truyn v Dai hi Dãng bo eáe cAp trong tinh tin toi Di
hii dcii bi&u Bang bo tinh Phü Thç lan thu XIX và Dai hi di bi&u toàn quc IAn
thu XIII cüa Bang, gOp phAn càng c và bi dAp nim tin cüa nhân dan ta d& vói
Bang, vOi eh dQ; dng thai, lam cho can bO, dáng viên và nhân dan hMu duqc tAm
vOc, mve dIch, nghia Dai hi Bang b5 cac cAp trong tinh va cac chü tru'o'ng,
ththng li cüa Dàng CQng san Vi@ Nam duçic nêu trong Van kin Di hi di bMu
toàn qu& lAn thu XIII cüa Bang, van kiin Dai hi Bang b tinh lAn thu XIX, nhAt
là các ehü truung, thrOng 1& d6i mói, h<ñ np, phát trik bAn vUng hin nay và các
nhiem vi trçng tam, khâu dOt phá phâi tp trung thijc hien.
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2. Yêu cu
- Cong tác tuyên truyn phài dam bào dung sij chi dao, djnh hizong tu tu&ng,
chinh trj cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy vâ eüa dp üy dâng the c&p bAng nhiu hInh
thüc phong phü, sinh dong, thi& thkrc, tao không phi phn kh&i, tin tuâng vào Dai
hOi Dâng bô các cp vã Dai hOi XIII cUa Dàng. Nhim vi tuyén truyn phãi gAn
vOi boat dcng k nim the ngây 1 1&n eüa dt nuóc, cüa tinh va cac phong trão thi
dua yêu nuóc; tp trung phát hien, biu throng nhttng trn guong "ngt.rôi t6t, vic
t6t", eác mô hInh hay, each lam sang tao vâ diên hInh tiên tin trong h9c tp Va lam
theo tu tuàng, 4° due, phong each H6 Chi Minh. TIch eve bão v n&n tang tu
tutng cüa Dàng, chü d5ng ngàn chn, du tranh kjp th&i, hieu qua các hoat dng
igi drng viec gop ' kin d chia sé, phát tan các thông tin, quan dim sai trái, thu
dich, 1ch lac, tiêu cue, ch6ng phá Dâng, Nba nuóe và eh d XHCN; kiên quy&
du tranh lam thAt bai mi am muu, hoat dng phá hoai cüa eãc th Irc thu djch,
phán dQng va eac phAn tfr xAu d61 voi Dai hi Dàng b cac cAp trong tinh tin tó'i
Dai hi dai biu Dãng b tinh Phü Th9 lAn thu XIX va Dai hi dai biu toàn qu6e
lAn thu XIII eUa Dàng.
- Viec t6 chüc cae hoat dng tuyên truyn Dai hi Dáng bO cáe cAp trong tinh
tin tài Dai hOi dai biu Bang b tinh Phñ Thp IAn thu XIX va Dai hti dai biu
toàn qu6c IAn thu xiii cüa Dâng phài d cao chAt luçing, thi& thije, hiu qua,
ch6ng lang phi, trãnh phô truung, hInh thüe.

II. NQI DUNG, HINU THIYC TUYEN TRUYEN
1. Ni dung tuyên truyn
1.1. Tuyên truyn ye ehU nghia Mae - Lenin, tu tuâng H6 Chi Minh; 90 näm
ljch sü ye yang eüa Dàng vã 80 nAm xây digng va phát trin eüa Dàng b tinh Phü
ThQ; sçr phãt trin iOn mçtnh eüa Dàng qua the k5' Bai hi; nh&ng thânh tçu va bài
hçe kinh nghim v sç vn ding sang tao, phát trin ehñ nghia Mac - Lenin, tu
tuOng H6 ChI Minh vào diu kin thvc tiên Vit Nam trong han 30 näm thve hiên
du&ng 161 d6i mói dAt nu&e.
1.2. Tuyên truyn ye nghia, tAm quan trpng, mve tiêu, nhim vv cUa Dai hi
dãng b the cAp, Dai hOi Bang b5 tinh Phá Th9 IAn thu XIX và Dai hi XIII eüa
Dàng; the van bàn ehi dao v t6 chüc Dai h,i dim d tin tôi tã chüc thành cong
Dai hi Dàng b cáe cAp trong tinh.
1.3. Tuyén truyn v cOng tác triên khai thvc hin Chi thj s6 35-CT/TW, ngày
30/5/2019 cüa B Chinh trj v "Dai hi Bang b cáe cAp tiEn tâi 4i hOi dai biu
toàn qu6c IAn thu XIII cüa Dãng"; K hoach s6 06-KHITU, ngày 18/11/2019 cüa
Ban Thu&ng vii Tinh üy v6 "T6 chirc Dai hi dai biu Bang bO tinh lAn thu XIX,
nhim k5t 2020-2025 tin tOi Dai hi dai biu toàn qu6e lAn thu XIII cüa Bang";
HuO'ng dn s6 16-HID/TU, ngày 22/11/2019 cüa Ban Thuèng vt Tinh Uy v "COng
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tác chuthi bj dai hOi vâ nhân s%t ti Dai hOi Dâng b các cp tMn tài Di hti di
biu Dâng b tinh Phü Th9 lan thu XIX, nhim k' 2020-2025".
1.4. NhUng thãnh tvu trén cac llnh vuc: kinh th - xã hi, quc phOng, an ninh,
déd ngoi, xây dgng Dãng, xây drng h thng chInh trj... cUa dat rnthc, cUa dja
phuccng; nhftng kho khàn, han eh, nguyen than, bài hpc kinh nghim sau 5 näm
th?c hin nghj quy& Di hQi dãng bO các cAp, nhiem ks' 2015-2020, Nghj quyM
Dti hi dai biéu toãn qu'c lan thu XII cUa Dãng vã vic thiic hien Cucmg 11th xây
di,rng dat nu&c trong thii k5i qua e len thU nghla xa hi (b sung, phát trin näm
2011), Chin hrqc phát trin lcinh t - xâ h'i giai doan 20 11-2020; phirccng hirOng,
nhiem vv trong nhiem ks' tOi.
1.5. Tuyên truyn v the dir thão van kien trInh Dai hi Dãng bô cac cAp và
Dai hi di biu toân qu& lAn thu XIII cUa Dãng; viec tháo 1un, dóng gop ' kin
vao du thão cac van kien Dai hOi di biéu toàn quc lAn thu xiii cUa Dãng vã d'r
tháo van kien D?i hOi dâng bQ cAp trên trirc tip.
1.6. Hot dng vâ kât qua Dii hOi dãng bO the cAp, Dai hOi Bang b tinh lAn
thu XIX va Dai hOi XIII eUa Dãng; cac k hoach triên khai thvc hien nghj quyêt
Dai hôi; nh&ng uu, khuy& diem và bài h9c kith nghim trong chi dçio và to chüc
thành cong Dai hOi Bang cac cap.
1.7. Tuyén truyn các phong trào thi dua yêu rnrOc, các cong trinh gAn biên
cUa các cAp, cae ngãnh, eáe dja phucing, don vj 1p thành tIch chão mU'ng Di hi
Bang bô cac cAp va Bi hti di biu toân qu6c lAn thu XIII cUa Bang; thttng nhân
t mOi, thn hIth tiên tiEn trên tAt cã cac 11th we; nhUng din hith trong h9c tp
va lam theo liz tthng, dao due, phong cách H ChI Minh; phucxng hixó'ng di moi
phuong thüc lath dao, nâng eao näng lijc lãnh do va sCrc ehi4n dAu cUa các th
chüe dãng, dãng viên.
1.8. NhUng di mó'i trong cong tác nhân sij Dai hei Bang b cac cAp hiRing
tói Dai hØi di biéu toàn qu& IAn thu XIII cUa Bang (xáy dy'ng quy hogch can bó
ccic cá'p, nhd't là cd'p chie'n lu'çxc; quy djnh ve viçc kie2m soát quyn lyc trong cong
tác can b5, chO'ng chqy ch&c, chqy quyén...); viec d6i mOi, sAp xp t6 chirc bô may
cUa h thng chInh trj; cong tác S trath bão ye nn tang tu tuOng cUa Bang.
1.9. Phé phán, bác bô cáe quan diem sai trái cUa các thá lvc thU djch xuyên
tac, phU nhn Cuung 11th, du&ng li, nhân su cUa Dai hôi, ehng phá cong tác
chuAn bj, th chüc Dai hOi Bang bO các cAp vâ Bi hOi XIII cUa Bang; pM phán tu
tu&ng be phái, eve bO, gay mat doãn kt nei bo, thai dO thô ci, thiu trách nhiem,
thik ,2 thuc xây dmg Bang...
1.10. Tuyén truyn các ngây lé iOn, cáe ngãy k' niem quan tr9ng cUa dAt
nuOc, cUa tinh: 90 nàm ljch sfr ye yang eUa Bang Cong san Viet Nam (03/02/193003/02/2020); 45 Mm Ngày giái phóng hoân toân mMn Nam, th6ng nhAt dAt mite
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(30/411975-30/4/2020); 130 nãm Ngày sinh Cliñ tjch Ho ChI Mirth (19/5/189019/5/2020); 75 nàm Cách thng tháng Tam thãnh cong (19/8/1945-19/8/2020) và
Qutc khánh nuót Ctng hOa xâ hi chü nghTa Vit Nam (02/9/1945-02/9/2020); 80
thânh 1p Dáng b5 tinh Phñ Th9 (3/1940-3/2020)...
2. HInh thüt tuyên truyn
2.1. Tá chirc cac hOi nghj tuyên truyn ni b trong Dáng tü tinh tói co sâ;
hOi nghi 1y ' kin dóng gop cUa nhân dan vào dv thào các van kin trInh Dai hOi
dáng bô CaC cp, Dai hi Dàng b tinh 1n thu XIX và Dai hii XIII cUa Dáng; các
cuic h9p, sinh hoat thu&ng ks' cüa Uy ban Mat trn T quc Va cac th chüc chinE
trj - xã hi; t chuc xã hi, th chfrc xâ hti ngh nghip... huOng tOi D?i h5i Dàng.
2.2. T chüc thông tin tuyên truyn bang nhiu hInh thüc trén các phuong tin
thông tin dai chüng, các loai hinh báo chI, trang thông tin din tu (các chuyên trang,
chuyên muc, chuyên ct tuyên truyn; các di&i dan thào luan, di thoai giüa lath dao
dàng viên và cac t&ng
nhân dan trong tinh...); tuyên truyn
hoac th chüc dãng
thông qua dii ngü báo Cáo viên, tuyên truyén viên CáC cap. To chfrc các CUÔC toa
dam, hOi thão, nghiên thu khoa hçc, các cue'c thi tim hiu ljch sfr Dãng...
2.3. To chfrc tuyên truyên, cô dng trvc quan trên h thng pa no, ap phich,
khAu hiu, bang zôn, cä, bang din tu... trong toàn tinh; CáC hot dtng trin lam,
gAn bin cOng trinh; các hot dQng biu ducxng, khen thu&ng gucing din hinh tiên
tiên trong các phong trào thi dua; các hoat dng van hOa, van ngh, th thao chào
mirng Dai hØi dàng b các cap, Dai hQi Dáng b tinh 1n thu XIX và Dai hi lAn
thu XIII cUa Dàng.
2.4. To chüc các ho?t dng thông tin &d ngoi; các eupc h9p báo, hi nghi
thông tin báo chj thi.thng k5'; dac bit là các hOi nghj thông tin báo chI truOc, trong
và sau Dai hØi dáng b các cap, D& hOi Dàng bO tinh IAn thir XIX và Di hi lAn
thu XIII cUa Dàng.
voi

lap

2.5. TO chuc phát hàth sách, tái lieu, bàn tin, bang, dia, cac san phAm van hOa
truyn thng v Dai hi dàng bO các cAp, D?i hi Dàng b tinE IAn thr XIX và Di
hOi lAn thu XIII cüa Dàng.
III. THOI GIAN, TIEN DQ TUYEN TRUYEN
Barn sat th&i gian, tik d t chüc D?i hi dàng bO các cap, D?i hi Dãng bô
tinh IAn thu XIX và D?i hi toàn quOc lAn thu XIII cüa Dáng, ni5i dung tuyên
truyn di.rcic cii th hOa, tp trung theo cac dqt cao dim sau:
A

A•
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1. Gia' doan 1: Tu nay den thoi diem hoan thanh Di hçi chi, dang bç co'
s& (tháng 5/2020)
ljch sü yang cüa Dáng; vai trô lanh dao và s(rc chiên dAu
- Tuyên truyên
cüa Dáng; nhüng thành tiju nM b@ và bài hçc kinh nghim trong cong tác lath dao
cfia Dàng qua 90 nàm, thAt là thánh ttru trong cong tác xây dijng, chinE dOn Dáng,
ye

ye
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xây dirng h thng chInh trj, Mu tranh phông, chng tham nhüng, lang phi, tiêu crc;
nhttng khO khän, thách thüe va phuang huOng, nhim vi thôi gian tOi; nhU'ng kM
qua trong vic hpc tap và lam theo tu tu&ng, dao due, phong each Hè ChI Minh.
- Tuyên truyn CM thj s 35-CT/TW, ngày 30/5/20 19 cUa BO ChInh trj và
các van bàn chi dao cüa Trung uang, cüa tinh v Dai hi Dàng b cac c&p trong
tinh tiEn tài Dai hOi 4i biu Dàng bO tinh Phü Th9 lAn thu XIX và Dai hi dai biu
toàn quc lAn thix XIII cüa fMng.
- Tuyên truyn ni dung cáe dv thào van kin trInh Di hOi Dàng b' các cap
trong tinE va Dai hØi XIII cüa Dàng; viec tt chüc lAy ' kiEn gop 2 cüa các th chüc,
can bô, dàng viên và nhân dan vào dv tháo các van kin nêu trén.
- Tuyên tmyn v cong tác chuAn bj th chire Dai hôi cAp chi, Dãng b ca sO
trong tinh. Tuyên truyên v Quy ch bAn ci trong Dàng; vic t6 chüc Dai hi dim,
nhAt là kinh nghim trong chi dao, t chirc Dai hôi diem. Hoat dng và két qua bâu
cà ti Dai hi 0 các ehi hO trijc thuOc dãng ho Ca sO, dãng hO ho phn va chi bo ca
s&;dàngbcasO.
- Tuyén truyn k5 nim các ngày l iOn và các sij kien ljch sO tr9ng di cüa
Mt nuOc, cüa tinE trong nàm 2020: 90 nãm ljch sO ye yang cüa Dàng Cong san
Vit Nam (03/02/1930-03/02/2020); 45 nàm Ngày giài phóng hoàn toàn min
Nam, thng nhAt Mt nuOc (30/4/1975-30/4/2020); 130 näm Ngày sinh Chü tjch H
Chi MinE (19/5/1890-19/5/2020); 80 thành 1p fling hO tinh Phü Th9 (3/19403/2020) ... tao SOC lan tôa trong xA hOi.
- Phàn ánh tInh cam và nguyen vng cüa can ho, dâng viên và các tAng lop
nhân dan di vOi Dàng và Dai hOi Bang gAn vói các hoat dng tiêu biu, trQng tam
eüa tinh, dc bit là thvc hin cM d hçc $p và lam theo tu ttthng, dao dOe, phong
each H ChI Minh näm 2020 "Tang cutng khi dai doàn kM toàn dan tOe, xây
drng Dàng và ho thng chinh trj trong sch, vfrng manE theo tu tuOng, dao dOc,
phong each H ChI Minh".
A

.

a.

2. Gm' doan 2: Tit thang 5/2020 den khi hoan thanh Di hyi dang bya cac
huyn, thãnh, thi và dãng b tnrc thuc tinh (tháng 8/2020)
- Tip tvc tuyên truyên ye ljch sO ye yang cUa Dáng; vai trô lânh dao và sOc
chi& Mu cUa Dàng; thOng thành tru n& bt và bài h9c kinh nghim trong cong tác
lânh dao cüa Bang qua 90 nàm, nhAt là thành tru trong cOng tác xãy dtjng, chinE
dn Bang, xây dçrng hO tMng chInh trj, Mu tranh phông, chng tham nhQng, lang
phi, tiéu crc; nhftng kho khàn, tháeh thOc và phuang hutng, nhiêm vu thôi gian tOt
- Tuyén truyn các dv thào van kiOn trmnh Dai hOi Bang hO trvc thuOc Tinh
üy, Dai hOi Bang bØ tinh lAn thu XIX và Dai hOi dai biu toàn quc lAn thu XIII
cUa Bang; viOc thão lun, gOp ' vao các dv thão van kiOn trén.
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- Tuyên truyên ye cong tác chuân bj t chüc Di hOi các dáng b cp huyn
và cac dàng bQ trçrc thuc tinh và Dai hi Dãng bo tinE ln thu XIX. Ni dung và
k& qua Dai h5i cUa cac dàng b cp huyn và các dàng b tnjc thuOc tinh; cac
chrcing trInh, k hoach hành dQng dua nghj quy& Dai hi vâo cuOc sng; nh&ng
tru, khuyk dim va bâi h9c trong chi d?o và t6 chüc Di hQi Dãng bO cac cp trong
tinh tin tói t chüc thành Cong Di hQi Dâng bQ tinh IAn thr XIX.
- Tuyên truyn k& qua 04 nàm thçrc hin Chi thj s 05-CT/TW, ngày
15/5/20 16 cüa BO ChInh trj v dAy m?nh vic hpc tp va lam theo tu tu&ng, dao
drc, phong each H ChI Minh. Tuyên truyn nhitng nhân tá m&i, nh&ng din hInh
tiên tiEn cüa cac dja phuccng, don vi trong tinh trén cac linE vrc, cac phong trào thi
dua yêu rnthc, hoat d5ng van hóa, th thao, cac cOng trinh chào mirng ngày l IOn
cüa dAt nithc và Dai hi dâng các cAp tin tOi Dai hOi XIII cüa Dâng.
- Tuyên truyn các hoat dcng chào mimng nh&ng sir kiGn tiëu biu, trpng tam
trong giai doan nay theo hi.rOng dn cüa Ban Tuyên giáo Trung uong: Tuyên
truyn k' nim 75 nam Cách mang tháng Tam thành cOng (19/8/1945-19/8/2020)
vâ Qu6c khánh nuOc Cong hôa xã hi chU nghia Viet Nam (02/9/1945-02/9/2020).

3. Giai doan 3: Tir san Di hi dãng b Sc huyn, thành, thj và dãng bO
tnrc thuQc tinh dn 11)41 hQi Bang b tinh thn thfr XIX (tháng 10/2020)
- Tip tvc tuyên truyn v ljch sfr ye yang cUa Dâng; vai trô lath dao và strc
chin dAu cia Dâng; nhCtng thành tru ni b@ và bài hçc lcinh nghim trong cong tác
tart 40 cUa Dãng qua 90 nAm, n.hAt là thành tgu trong cong tác xây dirng, chinE
d6n Dàng, xây drng h th6ng chmnh trj, dAu trath phông, chng tham nhüng, lang
phi, tiêu circ; nh&ng khó khàn, thách thüc và phuong huOng, nhiem vi thai gian tOi.
- Tuyên truyn cac di,r thào van kin trInh Dai hci Dáng b tinE lAn thu XIX
và Dui hi dai biu toàn que lAn thu XIII cUa Dãng; vic tháo lun, gop vào các
du thão van kien trên.
- MO dcrt tuyên truy&n cao dim chào mirng Dai hi Dàng bO tinE Phü Thp tAn
thu XIX (chü d& phucmg châm chi dao Dai hi, cong tác chuAn bj to chüc Dai hôi...).
- Tuyên truyên 4m net, tr9ng tam v nQi dung, các hoat dng din ra tai Dai
hi Dàng b tinh IAn thu XIX; thông tin nhanh kEt qua Dai hi; các hoat dng chào
m&ng thành cOng cüa Dai hi Dàng b tinE, hirOng tOi Dai hi lAn thu XIII cña
Dáng; tuyên tmyn y Nghj quy& Dai hi; huOng dAn hçc tp Nghj quy& Dai hQi;
các phong trâo, chucing trInh hart dng thvc hin Nghj quyt Dai hOi.
- Tuyên truyn phong trâo thi dua cüa các cAp, các ngành 1p thành tIch chao
rnüng Dai hi ye. trin khai thirc hin các nghj quyt cüa Dai hOi dang b các cap.
Tuyên truyn y các tp th va cá nhân din hInh tiên tin duçic vinh dart tai Dcii
hi thi dua yêu nuoc các cAp ye. Dcii hi thi dua yeu rnrOc toàn quc tAn thu X;
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nh&ng t ehüe dàng, dàng viôn tiêu biu trong eác phong trão thi dua Ip thành tich
ehào müng Dai hQi XIII eüa Dang.
4. Giai doan 4: T& khi hoin thãnh Di hi Bang b tinh ik thfr XIX dn
Bai hi di biu toàn quc In th& XIII eüa Bang
- Tip tue tuyên truy&n v ljch sfr ye yang eüa Bang; vai trô länh dao vã sUe
ehin du cüa Dãng; nhfrng thành tiju n& bt và bãi h9c kinh nghim trong cong tác
lath dao eüa Bang qua 90 nàm, nht là thành tru trong cOng tác xây drng, chinh
dn Bang, xây drng h th'ng chInh trj, ük trath phông, chng tham nhüng, lang
phi, tiêu eve; nh&ng khó khàn, tháeh thfrc vâ phirong huóng, nhiêm vv thai gian tOi.
- Tip tie tuyên v& thành cong Dai hi di biu Dãng b tinh Phü Thç IAn thu
XIX; lchOng khi nil ttrai, sir phtn khOi eüa cáe tAng lOp nhãri d trong tinh v& kM
qua Dai h0i; eae hoat dng ehào mfrng thânh cong eüa Dai h0i Bang bo tinh, huóng
to'i Dai hti lAn thU XIII eüa Bang; tuyên truyn v Nghj quy& Dai h0i; cOng tác hpe
tip, quán triOt Nghj quy& D?i h0i Dãng bo tinh lAn thu XIX; eáe phong trào, ehuong
trIth hành dng thijc hien Nghj quyt Dai h0i Bang bo tinh lAn thu XIX.
- Tuyên truyn eae kiEn dóng gop eüa Bai h0i dai biu Bang bo tinh Phü Th9
iAn thu XIX vào dv thão Van kin Bti h0i dai biu toàn que iAn thu XIII eüa Bang.
- Tuyên truyn nhUng thành tru nôi bt eüa dAt nuOc sau 35 nAm thvc hin
throng Mi d& mOi, kM qua thve hin Nghj quyt Dai h0i XII eüa Bang, 10 näm thuc
hien Cucing linh b6 sung, phát tri&n nàm 2011 và ehin lirge phát trin kinh tE h0i giai doan 201 1-2020; kM qua phát trin kinh tá - xâ h0i eüa tinh và nhüng bài
h9e kith nghim trong qua trith chi dao, lânh dio thvc hiên nhiem ehinh trj trong
thiem ks' 20 15-2020; phircing htrOng, nhim vçi và giâi pháp nhftng näm tip theo...
- Tuyên truyn v cong táe ehuAn bj t ehire Bai h0i XIII eüa Bang; Quy eh
bAn efr trong Bang; tiêu ehuAn, co cAn, dO tu& tham gia Ban ChAp hành Trung
uang Bang khOa XIII
- Phãn ánh nhn thUe, tInh earn, dánh giá eüa cae tAng lOp than dan a trong
rnrOe, eng dng ngu&i Vit Nam 0 nuOc ngoài hirOng v Bang, ye Dad hôi XIII
eüa Bang, dae bit là nhftng mong mu6n eüa dáng viën và quAn chüng nhãn dan
d& vO'i Dai hôi.
- Trong thOi gian din ra Bai hOi XIII cüa Bang cAn tp trung tuyên truyn tat
eác nOi dung: TAm vOc, ' nghia Bti hOi XIII cUa Bang; eác van kien trInh tai Dai
hOi; tráeh thiem cüa eac dai biu v dr Bai hOi; cáe hoat dng eüa Dai hOi; eác
tham iun, eáe quyM dinh cüa Bai hOi; k&t qua bAn cCr Ban Chap hàth Trung uong,
BO Chith trj, TAng BI thu, Ban Bi thu, Uy ban Kim tra Trung uang. Chü trçng
tuyên truyn v boat dng cüa doàn dai biu Bang bQ tinh Phü Thp lAn thU XIX
tham dç Bai hOi dai biu toàn quAc lAn thu XIII cüa Bang.
A

•

A A

5. Gm' doan 5: Sau Bi hyi d3i bieu toan quoc tan thu XIII cua Bang
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- Các hoat dng ehào m&ng thành cong Dai hi 41 biu toàn qu6c 1n thu XIII
cüa Dâng din ra tai Ha NOi, trOn dja bàn tinh Pith Thç và trén pham vi cà nuOc.
- Thông báo nhanh 14t qua Dai hi XIII cüa Dàng; tuyên truyn nOi dung
Nghj quyt Dai hOi XIII cña Dàng.
- COng tác M chüc hçc tap, quán trit, trin Ichai thyc hien Nghj quy& Dai hi
XIII cña Dâng.
- Các phong trào thi dua yêu nutc, cac chucing trinh hành dng tiêu biu
trong toàn quc, trong tinh d thçrc hin Nghj quyt Dai hOi XIII cüa Dàng.
IV. TO CHIYC THC HIN
1. Ban Tuyên giáo Tinh üy
- Hang thang, djnh huàng, chi dao các co quan trong khi tuyên truyn cüa
tinh; Ban Tuyên giáo các huyn, thãnh, thj üy, dãng Uy trçrc thuc; Ban Tuyên giáo
Mat trãn T qu6c và các doàn th chInh trj - xã hQi tinh; di ngfl báo cáo viên,
tuyén truyn viên, cong tác vien dir 1un xã hi các c.p d.y manh tuyên truyn
tnrâc, trong và sau Dai hOi dáng bO các cp, Dai hQi Dàng b tinh 1n thu XIX và
Dai hQi XIII cüa Bang; tA chüc các dçxt sinh hoat chInh trj trong các té chüc Dàng,
t6 chirc chInh trj - xa hi tü tinh dn cu sâ theo các ni dung trén.
- Thu&ng xuyên dOn dc, kim tra vic t chüc các hoat ding tuyên truyn v
Dai hOi dàng b cac c.p, Dai hOi Bang bo tinh lAn thu XIX và Dai hOi XIII cüa
Dãng, kjp th&i tháo gà khó khan, vithng mc trong qua trInh trin khai thijc hien;
tang cu&ng cong tác nAm tinh hInh tu' tithng, dir lu.n xã hOi; kjp thai djnh huâng
dAu tranh phán bác nh&ng hành vi lçii dung viec t chüc Dai hti Bang các cAp d
tuyên truyn xuyên tac, ch6ng phá Dàng, Nba rnróc.
- Tham mini giüp Thi.thng trirc Tinh Uy t6 chüc hçp bao, hi nghj thông tin báo
chI, giao ban báo chi, hi nghj báo cáo viên v cong tác chuAn bj và k& qua Dai hi
dàng b các cAp, Dai hi Bang b tinh IAn thu XIX và Bai hOi XIII cña Dáng.
- ThAm djnh, kim duyt nØi dung các loai tài 1iu phvc vv cong tác tuyên
truyn Dai hi dáng b các cAp. To chüc phát hành kjp th&i, ph bin rng rãi các
sách, tài 1iu, d cucing tuyên truyn cüa Trung irong, cüa TinE Uy v Dai hOi dáng
các cAp, trong do däc bi@ coi trçng nOi dung chInE trj, tir tuâng cUa cãc tài lieu
tuyên truyên ye Dai hi.
- Djnh hirOng các co quan báo chI trong tinh tp trung tuyên truyn v D.i hôi
dàng theo k hoach cUa tinh, phü hccp vOl 1t trInh và chi 4o cUa Trung wing trên
co sO chuc nãng, thim vi và bão dam hiu qua tuyên truyn cao nhAt.
2. Ban Dan In Tinh üy
- Theo dOi n&m và thng hcip tInh hInh us usOng, nguyen vçng cüa các tAng lop
nhãn dan d& vói Dai h5i Dàng b các cAp d d xuAt các bin pháp Iãnh 4o, chi
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dao kjp th&i; dèrng th&i, lam tat cong tác tuyên truyn trong nhân dan v cac nOi
dung lien quan dn Dai hôi Dãng bô tinh In thu XIX và Dai hi XIII cüa Dãng.
- Chü tn, ph& hap vOi Mt trn T quc và cac doán th ehInh trj - xä hii cAp
tinh tng hap kin cüa than dan tham gia dóng gop vào các dv thão van kin Dai
hQi Dáng bô tinh lAn thu xix, van vin Dai hOi XIII cüa Dãng.
- Chi dao, hutng dn các M churc chInh trj - xã hi, các hi quAn chüng lam
t& cong tác tuyên truyn v Dcii hQi Dãng bo các cAp trong can bQ, doàn vién, hi
viénvànhândân.
3. Van phOng Tinh üy
- Cung cAp các dir thão van kin, van ban huo'ng dn tang hqp ' kin gop >c
cüa can bô, dáng viên và các tAng lOp nhân dan vào dii tháo van kin trInh Di hi
dai biêu Dáng bQ tinh Phü Tho lAn thu XIX, Dal h5i di biu toàn quac lAn thü
XIII cüa Bang.
- Phai hap chat chë vO'i Ban Tuyên giáo Tinh üy trong cong tác tuyên truyn Di
hii Bang nói chung, cOng tác tuyên truyn phvc vçi Dai hOi Bang bo tinh lAn thu XIX
nói riêng, de bi@ là cong the trang trI, khánh ti& trong thôi gian din ra Dai hci Bang
b tinh lAn thu XTX dam bào dung djrth hu6ng chi dao và hieu qua tuyên truyn.
- Dam báo kinh phi phvc v1 1 tnin khai cOng tác tuyên truyn Di hi Bang b
cáo cAp, Dai hOi Bang bØ tinh lAn thu XIX và Dai hOi XIII cUa Bang.
4. Mt trn Ta quóc và các doàn th chmnh tn - xä hi cüa tinh
- Chü dQng xây dirng k hoach tuyên truyn, hirOng dn và t chüc tat cOng
tác tuyén truyn trong can b, hOi viên, doân viên và các tAng lOp nhân dan v
Dai hi Dáng bo eác cAp trong tinh, Dai hOi Bang bO tinh lAn thu XIX và Dai hi
XIII cüa Bang.
- Phát dng phong trào thi dua trong can b, hi viên, doàn viên thi dua 1p
thành tIch chào rnimg Dai hOi Dâng b cáo cAp trong tinh, Dai heii Bang bO tinh lAn
thu XIX và Di hOi XIII cüa Bang; to chfrc các hot dng cháo m&ng gän vOi các
hoat dng giao liru, sinh hot tnuyên thng...
- Tnrc tip triên khai vâ ha hap hiu qua vO'i các cci quan, t6 churc lien quan
trong thrc hin cOng tác tuyên truyn Dai hOi tü tinh dn cci Sà.
- N&m bat tInh hInh hr tu&ng, tam trang cüa CáC tAng l&p than dan truo'c,
trong, sau Dai hOi dâng cáo cap trong tinh, Di hOi Bang bo tinh lan thu XIX vâ
Di hi XIII cUa Dãng d chü dng, kip thxi phi hap giai quyêt nhCrng vAn d nai
cOrn, mOi phát sinh và báo cáo vOi cAp cO thArn quyên theo quy djnh.
5. So' Van hóa, Th thao và Du Ijch
- Chi do các don vj trrc thuOc tang cu&ng cOng tác tuyên tnuyên Dai hOi
Bang bQ cáo cAp theo chüc nãng, thim vv duqc phân cOng cüa ngành v tuyên
tnuyn ca dng, thông tin lu'u dng, chiu phim, biu din ngh thut, th dye th
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thao; h thng pa nâ, áp phich, bang zon, khu hiêu...; t6 chirc tri&nlàm ành v các
thành tru kinh th - xã hOi cüa dja phuong t?i Di hOi Dâng b tinh lan thu XIX.
- Chi dao, huàng dan ngành dcc và cac don vj chüe näng to chüe hot dng
van hóa, van ngh, th thao, tuyên truyn chInh trj phuc vii Dai hi Dàng các cap.
- T chüc cac hoat dông thông tin, co dOng hu&ng v co so, vüng sâu, vüng
xa, vñng dng bào dan tc thMu s; quan tam thvc hien tot các nti dung tuyên
truyn v Dai hOi Dàng trên dja bàn tinh.
- Chü tn, ph& hqp vOi các eq quan, don vj lien quan M ehüc chucing tninh
biu din ngh thut ehào mfrng thành cOng D?i hi Bang bo tinh ln thu XIX và
Dai hi Dáng ln thir XIII.
6. S& Thông tin và Trnyn thông
- Thvc hien chüc näng quàn 1)2 Nba nuOc v thông tin báo chi, yêu câu the co
quan thông tin báo chI thra tin, tuyén truyn kjp th&i, dung djnh huOng v Dai hci
Dàng; tang cu&ng cac hoat dng nghip v trong cOng tác thông tin, tuyên truyên
cho CáC sij kiên chào m&ng thành cong Dai hi Bang; xü 1)2 nghiêm nhOng tnrèng
hcip sai phm trong qua trInh tuyên truyn.
- Chü trI, phSi hcip vOi Hi NH báo tinh quãn 1)2 hoat dng cüa d<i ngfl phOng
Viêfl CáC CO quan báo chI din tin v& D?i hi Bang b các cap va Dai hi Bang b
tinh lAn thu XIX.
- Chi dao, huOng dan ngành dc Va the don vi chüc nàng to ehüc hoat dng
thông tin, tuyên truyn chInh trj phc vi Di hOi Bang các c.p; t chüc các hot
dcng thông tin, c dng huOng ye co sO, vüng sâu, yang xa, vüng dng bao dan tOe
thiu sá; quan tam thvc hien Mt the nOi dung tuyên truyn Dai hOi Bang cat cap
trén dja bàn tinh.
- ThAm djnh, cap phép in An nl&ng tài lieu, An phAm xuAt bàn v Bai hOi
Bang be the cap theo thAm quyn.
- Phêd hop M chfrc Mt cac hOi nghj giao ban báo chI tuyên truyn v Di hOi
Bang các cAp, tin tói Dai hOi Dàng be tinh ian thu XIX và Dai hOi XIII cüa Bang.
- Phãn cOng mOt phóng vién cüa Cng Thông tin thOn tü tinh trire tip rà soát,
suu tAm nhUng hinh ành tiêu biu v hoat dQng cUa các dAng chI ThrOng tnijc, Ban
ThuOng vi? Tinh üy; các hoat dng tiêu biu trên các linh virc kinh th, chInh irj, van
hóa - xà hôi, an ninh - quc phông ... tfr Mu nhiOm ks' dn nay d cung cAp cho SO
Van hóa, Th thao vã Du ljch, Ban Tuyên giáo Tinh üy lam Ut Iiu tuyén truyên,
pano tuyên truyên trong khu vrc Trung tam hOi nghj tinh phc vçi k)2 niOm 80 nAm
thành 1p Bang be tinh vã Dai hOi Bang bO tinh lAn thu XIX.
7. Cáe co' quan báo chI cfla tinh
- Xay dvng k hoach M chuc tuyên truyn; cong b dv thão van kien Dai hOi
dai biu Bang bô tinh Phi The ian thu XIX, Dai hOi dai biêu than qu& lAn thu
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XIII cüa Dãng và vic dóng gop ' kin cUa các th ehfrc, cá nhân vào cac dç thão
van kiên... trén các loai hInh báo chi.
- Chü dng ph& hqp vói eac cu quan báo chI Trung uang trong cong tác
tuyên truyn v Dai hOi Dãng bo cac cAp trong tinh, Dai hOi Dãng b tinh Phü Thy
lAn th XIX.
- M& các chuyên trang, chuyén mve, chuyén dà tuyên truyn tnróc, trong và
sau Dai hi dai biêu Dãng bô tinE Phü Thy lAn thu XIX, Dai hOi dai biu toân quôc
Mn thu XIII cüa Dãng.
- Báo Phi Thy phãn cOng mOt phOng viên trre tip ra soát, suu tAm nhüng
hlnh anb tiéu biu v hoat dng cüa các dng ehI Thuàng trre, Ban Thr&ng vi
TinE üy; các hoat dng tiêu biu trén cáe linh vrc kinh th, chInh trj, van hOa hôi, an ninh - quc phông ... tü dAu nhiem ks' dEn nay dE cung cAp cho S& Van hOa,
ThE thao và Du ljch, Ban Tuyên giáo Tinh Uy lam tu 1iu tuyên truyên, pano tuyên
truyEn trong khu virc Trung tam hti nghj tinh phvc v1 l k' niem 80 nàm thành 1p
Bang bo tinh và Dui hQi Bang bO tinh Mn thu XIX.
8. Các s&, ban, ngãnh cüa tinh
- Chi dao xây drng i4 hoach, tE chüe các hoat dng tuyên truyEn Dai h5i
Dâng b&ng hInh thüc phü hçrp, an toãn, tiEt kim, hieu qua; tao khOng khI thi dua,
thüc dAy vic hoàn thin th&ng igi các nhiem vii chInE trj cüa ngành, don vj, gop
phAn ct vU, hithng frng phong trào thi dua chung trong toàn tinh huàng yE Bai hOi
dai biEu toân qu6c lAn thu XIII eüa Dãng.
- T ehüe thành cong Dai hOi ô chi bO, dáng bo eci quan, don vj; tuyên truyEn
n'i dung cáe hoat dng và kEt qua Bai hOi eüa dãng bo mInh trén hO théng tuyên
truyén cüa ngành, cUa tinh.
9. Các huyn, thãnh, thi üy và dãng üy tnrc thuc Tinh fly
- Xây d%rng kE hoach tuyên truy&n Dai hOi Bang bo cac cAp trong tinh tiEn tOi
Dai hOi dai biEu Bang bO tinh Phi Thy lAn thu XIX và Dai hOi dai biEu toàn qu6c
IAn thu XIII cUa Bang cv thE, phU hqp vói tInh hmnh, diEu kiOn thvc tE tai dja
phuang, don vj. Chi 4° triEn khai nghiêm the, dung tiEn dO yêu cAu.
- Chi dao, hu&ng dn các co quan, don vj tryc thuOc tE chic các hoat dông
van hOa, van ngh, thE thao chào m&ng Dai hOi Bang các cAp.
- NAm chAc tInh hInh Ui tuâng cüa can bo, dãng viên và cac tAng lOp nhân dan
trén dja bàn trithc, trong và sau Dai h'i Bang the cAp tiEn tOi Dai hOi dai biEu toàn
quEc lAn thu XIII cüa Bang.
- Chju trách nhiOm thvc hiOn và báo cáo tiEn dO, tInh hInh thvc hiOn cOng tác
tuyên truyEn, th chüc Dai hOi (thuOng xuyên và dot xuAt) vOi Thirông trçrc Tinh üy.
V. MQT sO

niAu HIU TUYEN TRUYEN

1. Nhit hOt chào müng Bai hOi Bang bo các cAp nEiOm k5t 2020-2025!
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2. Nhit 1it chào m&ng Di hi di biu toàn qu6c 1n thu XIII Dáng C5ng
san Vit Nam!
3. Nhit lit chào müng thânh cong D?i hQi Bang b cáe cap vâ Dai hi dai
biu toân quc 1n thu XIII cüa Dâng!
4. Nhjt 1it chào müng Di hOi d4i bik Bang b tinh Phi ThQ 1n thu XIX!
5. Thi dua 1p thành tich chào mfrng Dai hi Dàng b eác cAp tiên tói Dai hi
Bang b tinh IAn tim XIX và Di hi dai biu toân que lAn thu XIII cüa Bang!
6. DAy manh toãn din, dng b cOng cuc dM mOi dAt rnrOe!
7. Xây drng, chinh dAn Bang và h thAng chInh trj trong sach, v&ng manh!
8. KEt hap phát buy si.Trc m?nh dan te vói sue manh thai dai, xay drng và báo
v v&ng chic TA quAc Vit Nam xa hOi ehü nghia!
9. Bang Cong san Viet Nam - Nguti
mng Vit Nam!

lath

dao, tA ehfre mci thing lqi cüa cách

1 O.Toàn Bang, toàn dan, toàn quân quyAt tam thyc hin thing Igi nghj quyt
Di hOi Dáng bO cac cAp và Nghj quyEt Dai hOi XIII cüa Bang!
11. TAt cá vi muc tiêu dan giàu, mthe manh, dan ehü, cOng bang, van minh!
12. Dàng Cong san Vi@ Nam quang vinh muOn näm!
13. NuOc Cong hOa xa hi chü nghia Vit Nam muOn nãm!
14. Chü tjch HO ChI Minh vi dai sAng mãi trong sr nghip eüa chüng ta!
Trén day l K ho?ch tuyên truyn Dai hi Bang b cae cAp trong tinh tin tOi
B?i hi dai biu Bang b tinh Phi Tb9 lAn thu XIX vã Dai hOi dai biu toân quAc
lAn thu XIII cüa Bang. D nghj cáe cAp üy, tA chi.'rc dàng, ca quan, don vj chü dng
xây drng ké hoach tA chIrc eae hot dng tuyên truyn Dai hOi Dâng các cap dam
bâo phü hop, thiêt time, hieu qua.
•Nai nhân:
- Ban Bi thu TW (B/c),
- Ban Tuyên giáo TW (B/c),
- Các s&, ban, ngành,
MJTQ vâ các doãn th& chInh tn - xA hôi tinh,
- Các HTI1TU&DU trrc thuoc,
- Länh dao Ban 1Gm,
- CVP và các PVP Tinh Uy,
- Luu VP, ho SO Dai hOi.

T/M BAN THU'UNG VU
PHO Bf THu

bang Cong

Thfly

