
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO Khánh Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2019 

   * 

     Số 38-KH/BTGTU 

KẾ HOẠCH  
Phát động phong trào thi đua hướng đến chào mừng  

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 

90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; 90 năm Ngày Truyền thống 

công tác tuyên giáo của Đảng; chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới  

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

----- 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2020), 90 năm Ngày Truyền thống công tác 

Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020); chào mừng đại hội đảng các 

cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động phong 

trào thi đua trong ngành Tuyên giáo của tỉnh, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát động đợt sinh hoạt chính trị và tổ chức các hoạt động thi đua nhằm 

cổ vũ, động viên cán bộ, công chức của ngành Tuyên giáo hăng hái thi đua với 

tinh thần chủ động, nhạy bén, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong công tác 

tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình cảm, lòng nhiệt huyết, 

yêu nghề của cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo trong thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị được giao. 

- Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng, biểu dương và tôn 

vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Xây dựng hình ảnh đội ngũ cán 

bộ, công chức ngành Tuyên giáo “Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt. Đi sát, 

nghe nhiều, giáo dục sâu”; gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức, lối sống. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động thi đua phải thực sự ý nghĩa, đúng chủ đề của phong trào 

thi đua và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo. 

- Việc tổ chức các hoạt động phải tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, 

hình thức; có đánh giá, tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng kịp thời các 

tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.  
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II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 

tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay”. 

2. Thời gian thi đua và tổng kết phong trào thi đua 

Phong trào thi đua diễn ra từ ngày 15/12/2019 đến ngày 31/8/2020, chia 

làm 2 đợt như sau: 

+ Đợt 1: Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 31/01/2020. 

+ Đợt 2: Từ ngày 01/02/2020 đến ngày 31/8/2020. 

- Tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong 

phong trào thi đua này tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tác 

Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).  

3. Nội dung thi đua 

* Đợt 1: Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 31/01/2020 

- Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019, đảm bảo 

chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. 

- Tham mưu cấp ủy Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng 

bộ cùng cấp trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

- Tham mưu việc tuyên truyền, sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và 90 năm 

Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 – 24/02/2020).  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì và phối hợp tổ chức thành công Cầu 

Truyền hình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 – 03/02/2020) và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh 

Hòa (24/02/1930 – 24/02/2020); hoàn thành Đặc san Thông tin Công tác tuyên 

giáo Xuân Canh Tý 2020 trước ngày 05/01/2020. 

- Làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền để từ nay đến khi kết thúc cuộc 

thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt 

Nam” trên mạng VCNET (ngày 30/12/2019), mỗi tuần 100% cán bộ, công 

chức tuyên giáo tham gia dự thi và tích cực tuyên truyền cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động tham gia cuộc thi này.  

* Đợt 2: Từ ngày 01/02/2020 đến ngày 31/8/2020 

- Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 

như sau: 

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu cấp ủy các nội dung văn kiện 

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham mưu có hiệu quả công tác tuyên 
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truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là 

trước, trong và sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp mình. Làm tốt việc tổ 

chức lấy ý kiến của Nhân dân về văn kiện đại hội Đảng các cấp.  

+ Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả để 

kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020, như: Kỷ niệm 

90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 

90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 – 24/02/2020); 

45 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2020) và 45 năm 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 90 năm Ngày 

truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa 

(16/7/1930-16/7/2020). 

+ Tham mưu cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 

trọng tâm là triển khai chuyên đề năm 2020 về “Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 

dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây 

dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, 

chăm lo đời sống Nhân dân. 

+ Cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh thường xuyên tự giác học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm 

cụ thể.  

+ Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những 

việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng 

viên. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sâu sát, toàn diện công tác tuyên 

giáo của Đảng.  

- Thi đua thực hiện tốt một số hoạt động khác như sau: 

+ Tham mưu cho cấp ủy tổ chức ít nhất 01 hoạt động thiết thực nhân kỷ 

niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 (như hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, văn hóa 

văn nghệ...) 

+ Mỗi đơn vị có ít nhất 03 bài viết và 10 tin phản ánh về kết quả hoạt 

động công tác tuyên giáo tại địa phương, đơn vị; chia sẻ, kinh nghiệm về công 

tác tuyên giáo; gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong ngành Tuyên 

giáo của tỉnh gửi đăng trên Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 01 hoạt động về nguồn, thăm chiến khu 

xưa (trong tỉnh) cho cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.  

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tác Tuyên giáo của 

Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). 
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III. KHEN THƯỞNG  

1. Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị, các phòng trực thuộc Ban đề 

xuất tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, gửi về 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp xét, đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong 

trào thi đua theo Kế hoạch này. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, Ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành 

ủy, ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

ủy, ban tuyên giáo của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của phong trào thi đua đạt kết quả tốt. 

Các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua và 

đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào 

thi đua, trước ngày 01/7/2020. 

2. Các phòng trực thuộc Ban 

- Phòng Báo chí – Tổng hợp: Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả 

phong trào thi đua; tổng hợp danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu trong phong trào thi đua trình lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xét, đề 

nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định; tham mưu Lễ kỷ niệm 90 

năm Ngày truyền thống Công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 

01/8/2020) và kinh phí của các hoạt động do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.  

- Phòng Tuyên truyền: Đăng tải Kế hoạch này trên trang Tuyên giáo 

Khánh Hòa; định hướng, theo dõi, tổng hợp việc viết tin, bài của các địa 

phương, đơn vị đăng trên trang Tuyên giáo Khánh Hòa. 

- Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng: Chủ trì, phối hợp với các 

phòng trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các địa phương, đơn vị xây dựng kế 

hoạch và tham mưu tổ chức hoạt động về nguồn, thăm chiến khu xưa cho cán 

bộ tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.  

- Phòng Khoa giáo: Theo dõi, tổng hợp việc ban tuyên giáo các địa 

phương, đơn vị tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, 

hiệu quả để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua hướng đến chào mừng 

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành 

lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; 90 năm Ngày Truyền thống công tác tuyên giáo 

của Đảng và đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, 
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Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đề nghị Ban tuyên giáo các huyện, thị, 

thành ủy, ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

ủy, ban tuyên giáo của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

các phòng trong Ban nghiêm túc thực hiện để toàn ngành có những kết quả 

thiết thực, đạt được mục tiêu đề ra.  

Nơi nhận:                                                                             TRƯỞNG BAN 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),                                                                        

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Ban TĐKT tỉnh (b/c), 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, 

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,                                                 

- Ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị                                       

  các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,                                                         Hồ Văn Mừng      

- Ban tuyên giáo Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể,                                 

- Các phòng trong Ban,                  

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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