
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

    BAN TUYÊN GIÁO                          Nha Trang, ngày 24 tháng 4 năm 2017 

                    * 

       Số 05-CTr/TGTU 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017 

--- 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban, để triển khai thực hiện có hiệu quả 

phương hướng, nhiệm vụ tuyên giáo trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

đề ra Chương trình công tác với các nội dung chính như sau: 

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2017 

1- Tham mưu giúp cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 

của Đảng; tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết của các Hội nghị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

2- Giúp các cấp ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị 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” gắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng. 

3- Làm tốt chức năng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 94 tỉnh; giúp 

cấp ủy điều hành, định hướng hoạt động của Tổ Cộng tác viên 94 và Dư luận 

xã hội. 

4- Giúp cấp ủy chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, sơ tổng kết việc thực hiện các 

chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng trên các lĩnh vực của 

công tác tuyên giáo. 

5- Tham mưu cho cấp ủy duy trì tổ chức hội nghị tiếp xúc, trao đổi thông 

tin của Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn thành 

phố Nha Trang để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và định hướng tư 

tưởng; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền 

miệng; hàng tháng tổ chức hội nghị thông tin thời sự, tình hình trong tỉnh, 

trong nước và quốc tế đến các đối tượng.  

6- Công tác tuyên truyền tập trung các vấn đề sau: 

- Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và 

Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 



 
2 

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai 04 chương trình kinh tế - xã hội, 

3 vùng kinh tế trọng điểm và kết quả thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ 

Chính trị; xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa sớm đạt tiêu chí đô thị trực 

thuộc Trung ương. 

- Tiếp tục tuyên truyền biển đảo với nhiều hình thức, nội dung phong phú 

nhằm liên tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường 

Sa, Hoàng Sa và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về việc giải quyết vấn đề 

Biển Đông. Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc, Việt Nam - Lào, Việt  Nam - Campuchia năm 2017. 

- Tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các 

lĩnh vực; phê phán, kiên quyết đấu tranh đấu tranh chống các quan điểm phản 

động, sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, góp phần làm thất bại chiến lược 

“diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư 

tưởng - văn hóa; ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân. 

- Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 

2017; tuyên truyền Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017; tuyên truyền 

giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước cho các tầng lớp 

nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ. 

7- Tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các chương trình giáo dục lý 

luận chính trị, chuyên môn, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên ở các cấp, các ngành, các địa phương.  

8- Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt việc định hướng các cơ 

quan trong khối khoa giáo, các cơ quan báo chí, xuất bản, hoạt động văn hóa - 

văn nghệ theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; nắm tình hình tư 

tưởng, dư luận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, phóng 

viên báo chí, văn nghệ sĩ để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các ngành 

chức năng có các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm ổn định tư tưởng 

và phát huy năng lực của đội ngũ này đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh.  

9- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn 

lịch sử đảng bộ các cấp, các ngành và lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn; 

tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương, đất nước 

cho các tầng lớp Nhân dân. 

10- Chủ động và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là 

các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc tuyên truyền kết quả phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và giải quyết những vấn đề bức xúc 

của Nhân dân. 



 
3 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

STT Nội dung Thời gian thực hiện 

I 

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN 

TRUYỀN MIỆNG, ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI 

- Chỉ đạo: Đồng chí Hồ Văn Mừng, Trần Văn Thắng 

- Tham mưu: Phòng Tuyên truyền. 

- Phối hợp: Văn phòng Ban. 

1 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ kỷ niệm 87 

năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 

03/2/2017) và 87 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

(24/2/1930 – 03/2/2017). 

Tháng 1,2 

2 
Tham mưu kế hoạch tuyên truyền biển đảo, hướng dẫn 

công tác thông tin đối ngoại, công tác phân giới cắm mốc  
Quý I 

3 

Tham mưu Kế hoạch tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TU, 

ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực 

hiện các chương trình, dự án lớn phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. 

 

 

Quý II 
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Tham mưu kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng cho đội ngũ 

báo cáo viên kết hợp tập huấn điều tra viên dư luận xã 

hội và cộng tác viên 94 (Phối hợp Tổ giúp việc 94) 

Quý III (tháng 10) 

5 

- Tham mưu Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt 

Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh về nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Quý II 

6 

Tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17- 

CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. 

Quý II (tháng 6) 

7 
Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy mời báo cáo viên 

Trung ương thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước  
Quý III (Tháng 11) 

8 Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy. 01 lần/tháng 

9 
Hội nghị báo cáo thời sự cho cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
Ngày 10 hàng tháng 
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10 
Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, tiếp xúc cán bộ 

cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Tháng 7/2017 và  

tháng 01/2018 

11 Tổ chức điều tra dư luận xã hội Quý III 

12 
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 

2017. 

Quý I 

13 
Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển - đảo, thuế, 

bảo hiểm xã hội, BHYT… 

Theo kế hoạch phối 

hợp 

14 Hướng dẫn tuyên truyền hàng quý  Tháng 3,6,9,12 

15 Hội nghị giao ban An ninh tư tưởng 
1 quý/lần  

(Tháng cuối của quý) 

II 

CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  

- Chỉ đạo: Đ/c Hồ Văn Mừng, Trần Mộng Điệp 

- Tham mưu: Phòng Lý luận Chính trị. 

 - Phối hợp thực hiện: Văn phòng Ban 

16 
Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định 

về học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng. 
Tháng 2 

17 

Rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các 

chuẩn mực trong Quy định 13-QĐ/TU không còn phù 

hợp theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị 

Tháng 3 

18 

Theo dõi việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị 

Trung ương Đảng khóa XII và kết quả triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy 
Xuyên suốt năm 2017 

19 
Theo dõi hoạt động của công tác lý luận chính trị của trung 

tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố 

20 
Tham mưu Kế hoạch dự giờ giảng dạy tại trung tâm bồi 

dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố năm 2017.  
Tháng 4 

21 

Tổ chức khảo sát một số tiết học tại Trường Chính trị tỉnh, 

Trường đại học Nha Trang và Khánh Hòa; Trường Cao 

đẳng Nghề, Cao đẳng y tế tỉnh và một số trường phổ thông 

trên địa bàn tỉnh. 

Qúy II, III 

22 
Hội nghị giao ban Trung tâm bồi dưỡng chính trị các 

huyện, thị, thành phố. 
Tháng 6 và tháng 12 
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III 

THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VÀ 

THAM MƯU HỌC TẬP, TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017 

- Chỉ đạo: Đ/c Hồ Văn Mừng, Trần Mộng Điệp 

- Tham mưu: Tổ giúp việc Chỉ thị 05. 

- Phối hợp: Phòng Lý luận Chính trị, Văn phòng Ban 

23 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch số 38-

KH/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

năm 2017. 

Xuyên suốt năm 2017 

24 

Tham mưu Kế hoạch và triển khai học tập, quán triệt 

chuyên đề năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa 

Quý I, II 

25 

Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy báo cáo 01 năm thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Quý I 

26 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản 

chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, bức xúc 

còn tồn đọng. 

Quý I 

27 

Tham mưu Hướng dẫn đăng ký học tập và làm theo Bác 

gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng 

năm 2017 

Quý I 

28 

Tham mưu Kế hoạch và chủ trì Đoàn kiểm tra việc triển 

khai 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, gắn với Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh 

đốn Đảng theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 

2017 của Tỉnh ủy.  

 

Quý II, III 

29 

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Báo cáo 

phục vụ buổi làm việc Đoàn giám sát của Ban Bí thư về 

làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

Quý IV 

IV 

CÔNG TÁC KHOA GIÁO 

- Chỉ đạo: Đồng chí Hồ Văn Mừng, Trần Mộng Điệp 

- Tham mưu: Phòng Khoa giáo. 

- Phối hợp: Văn phòng Ban. 

 

30 

Tham mưu khảo sát, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 

06-CT/TW, ngày 22/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về 
Quý II 
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củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và sơ kết 05 

năm thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 

của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

trong tình hình mới”. 

31 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơ kết 05 năm thực 

hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ 

Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 

2012 - 2020. 

Qúy III 

32 

Tham mưu Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình 

hành động số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công 

nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế. 

Tháng 3 

33 
Tham mưu kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin giữa Ban 

với các sở, ban, ngành trong Khối khoa giáo. 
Tháng 3 

34 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, hội Khuyến học tỉnh 

và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo kết quả 10 năm 

thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ 

Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. 

Tháng  4 

35 

Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên ngành giáo dục (Xây dựng hướng dẫn; biên soạn tài 

liệu; theo dõi và phối hợp tổ chức các lớp bổi dưỡng; Chấm 

bài và báo cáo kết quả đợt học). 

Quý II, III 

36 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn công tác 

thông tin giáo dục truyền thông phòng, chống HIV/AIDS 
Quý II + III 

37 Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 
1 quý/lần 

(tháng cuối của  quý) 

V 

CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐỊNH HƯỚNG TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA – 

VĂN NGHỆ, BÁO CHÍ 

- Chỉ đạo: Đồng chí Hồ Văn Mừng, Nguyễn Quốc Ninh 

- Tham mưu: Phòng Văn hóa - Văn nghệ. 

- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Ban. 
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38 

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai Chương trình 

hành động số 23 -CTr/TU ngày 23/10/2014 của Tỉnh ủy 

Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 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”. 

 

 

Xuyên suốt năm 2017 

39 

 

Tham mưu lãnh đạo Ban làm việc với Sở Văn hóa – Thể 

thao thống nhất đưa hiện vật, chứng cứ về chủ quyền của 

Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa vào trưng bày tại 

Viện Hải Dương học, Trung tâm thông tin của tỉnh 

 

Tháng 4 

 

40 

Theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41 -CT/TW, 

ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội. 

Trong năm 

41 

Theo dõi và tham mưu các văn bản chỉ đạo tăng cường 

công tác thanh kiểm tra và ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm về các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

theo tinh thần Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban 

Bí thư “về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa 

độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội". 

Trong năm 

42 

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị Số 52 -CT/TW 

ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế 

xuất. 

Khi có văn bản yêu 

cầu của Liên đoàn Lao 

động tỉnh 

43 

Tham mưu Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-

NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục xây 

dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới". 

Chờ hướng dẫn TW 

nếu không có chủ 

động tham mưu Kế 

hoạch tổng kết trong 

quý III-2017. 

44 

Tham mưu phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng 

bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Quý I 

45 

Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển chọn các tác phẩm 

báo chí, văn học - nghệ thuật sáng tác về chủ đề Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2017 để gửi cho Ban Tổ chức cuộc thi của Trung 

ương. 

Quý III (nếu có yêu 

cầu của trung ương) 



 
8 

46 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Cầu truyền 

hình chúc Tết đến quân và dân đang công tác, sinh sống 

trên các xã, thị trấn thuộc huyện đảo Trường Sa 

Tháng 12 

47 Hội nghị giao ban công tác báo chí 02 tháng/lần 

48 Hội nghị giao ban định kỳ công tác văn hóa - văn nghệ. 6 tháng/lần 

49 Tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan báo chí của tỉnh 6 tháng/lần 

VI 

CÔNG TÁC THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, HƯỚNG DẪN VIỆC BIÊN SOẠN LỊCH 

SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH,  CÁC NGÀNH, CÁC ĐỊA PHƯƠNG. 

- Chỉ đạo: Đồng chí Hồ Văn Mừng, Nguyễn Quốc Ninh 

- Tham mưu: Phòng Lịch sử Đảng. 

- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Ban. 

 

 

50 

Chủ trì tham mưu dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh, nâng cao 

hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, 

lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và 

thanh niên trong tỉnh (phối hợp với các phòng). 

Tháng 3 

51 

Tham mưu văn bản gửi các huyện, thị, thành ủy đôn đốc 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc biên soạn lịch sử cách mạng 

xã, phường, thị trấn. 

 

 

Quý I 

52 

Tham mưu Kế hoạch biên soạn Kỷ yếu Ban Tuyên giáo 

Khánh Hòa, giai đoạn 1930-2010 (Phối hợp với các 

phòng trong Ban) 

Quý I 

53 

Tham mưu văn bản đề nghị các huyện, thị, thành ủy chỉ 

đạo các địa phương tuyên truyền, sử dụng các ấn phẩm 

lịch sử cách mạng địa phương đã được xuất bản. 

Quý II 

54 
Biên soạn Biên niên các sự kiện lịch sử của Đảng bộ 

tỉnh 

Xuyên suốt năm 

55 

Thẩm định Lịch sử Đảng bộ các huyện, thị, thành phố; lịch 

sử các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và tham gia Hội đồng 

thẩm định lịch sử cách mạng các xã, phường, thị trấn. 

 

VII 

THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC 94 

- Chỉ đạo: Đồng chí Hồ Văn Mừng, Nguyễn Quốc Ninh 

- Tham mưu: Bộ phận chuyên trách giúp việc BCĐ 94. 

- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Ban. 

56 Tham mưu họp Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 94 tỉnh  Mỗi quý/lần 

57 Tham mưu họp Ban Chỉ đạo 94 tỉnh  6 tháng/lần 



 
9 

58 Họp Tổ Cộng tác viên 94 – Dư luận xã hội Mỗi tháng/lần 

59 Tập huấn Tổ Cộng tác viên 94 – Dư luận xã hội Quý III 

VIII 

CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 

- Chỉ đạo: Đồng chí Hồ Văn Mừng, Trần Văn Thắng 

- Tham mưu: Văn phòng Ban. 

- Phối hợp thực hiện: Các cá nhân, tập thể trong Ban. 

60 Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm Tháng 4 và tháng 12 

61 Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Tháng 12 

62 

Tham mưu đăng ký giao ước thi đua và các báo cáo thi đua 

của Ban gửi Trưởng khối thi đua, Ban Thi đua khen thưởng 

tỉnh. 

Tháng 2 và tháng 11 

IX 

CÔNG TÁC KHÁC 

- Chỉ đạo: Đồng chí Hồ Văn Mừng và các đồng chí Phó Trưởng ban 

- Chủ trì tham mưu: Văn phòng Ban 

- Phối hợp thực hiện: Các cá nhân, tập thể trong Ban. 

63 
Tham mưu Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 

2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 
Tháng 1 

64 
Tham mưu nội dung Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban 

về kế hoạch công tác năm 2017 
Tháng 2 

65 

Tham mưu sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến 

Quyết định Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 3 Quy chế 

phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh và 

các cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến 

công tác tuyên giáo. 

Tháng 3,4 

66 

Tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 53-

KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, 

phát triển tỉnh Khánh hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2020 

Tháng 5 

67 

Lãnh đạo Ban làm việc với một số địa phương, đơn vị (Nha 

Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, Diên Khánh, một số sở, 

ngành) 

Quý II, III, IV 

68 

- Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý I (tại Khánh 

Vĩnh), quý II (tại Vùng 4), III (tại Công an tỉnh)  

- Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 

2018 tổ chức vào tháng 1/2018. 

Tháng cuối 

của mỗi quý 

69 
Công tác đánh giá, phân loại cán bộ; triển khai kê khai tài 

sản, thu nhập năm 2017. 

Tháng 11, 12 
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70 Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 Tháng 12 

71 

Tham mưu đ/c Trưởng ban làm việc với các địa phương 

được Ban Thường vụ phân công phụ trách và báo cáo kết 

quả gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

- Chỉ đạo: Đ/c Hồ Văn Mừng  

- Tham mưu: Văn phòng Ban. 

Từ tháng 7 đến  

tháng 9 

72 

Tham mưu và thực hiện việc sửa xe ô tô 034; trang bị máy 

vi tính cho cán bộ, công chức trong Ban 

- Chỉ đạo: Đ/c Hồ Văn Mừng, Trần Văn Thắng 

- Tham mưu: Văn phòng Ban 

Quý II 

73 

Bản Tin Thông tin nội bộ 

- Chỉ đạo: Hồ Văn Mừng, Trần Văn Thắng 

- Tham mưu: Ban Biên tập Bản tin 

- Phối hợp: Các phòng trong Ban. 

Định kỳ 

hàng tháng 

74 

Đặc san Thông tin công tác Tuyên giáo năm 2018. 

- Chỉ đạo: Đ/c Hồ Văn Mừng 

- Tham mưu: Ban Biên tập Đặc san. 

- Phối hợp: Văn phòng Ban và các phòng trong Ban. 

Từ tháng 9 đến 

 tháng 12 

75 

Họp Ban biên tập Trang thông tin điện tử Tuyên giáo 

Khánh Hòa 

- Chỉ đạo: Hồ Văn Mừng, Nguyễn Quốc Ninh 

- Tham mưu: Ban Biên tập Trang TTĐT 

- Phối hợp: Văn phòng Ban. 

Định kỳ 

hàng tháng 

76 

Thành lập trang Fanpage và Tổ quản lý Facebook “Nha 

Trang ngày mới” 

- Chỉ đạo: Hồ Văn Mừng, Nguyễn Quốc Ninh 

- Tham mưu: Tổ Quản lý Facebook 

- Phối hợp: Văn phòng Ban. 

Thành lập tháng 2, 

Họp Tổ định kỳ 

hàng tháng 

                                                                                             TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                                                               

- LĐ Ban, các phòng, 

- Lưu TGTU.                                                                                                  (đã ký) 

                    

 
                          Hồ Văn Mừng 


