
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 09 tháng 10 năm 2017 

                    * 

      Số 895-CV/TGTU 

     V/v tiếp tục thực hiện Chương trình số 06 

                      về công tác phối hợp 

 

 

Kính gửi: - Ban Dân vận Tỉnh ủy,  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội. 

                         --- 

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TGTU-DVTU-MTTQVN-ĐOÀN 

THỂ, ngày 24/5/2017 về công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 

đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về công tác tuyên truyền, công tác vận động 

quần chúng giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt Chương trình phối hợp số 06), Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị từ nay đến cuối năm 2017 thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Số 06-CTr/TGTU-DVTU-

MTTQVN-ĐOÀN THỂ, ngày 24/5/2017 về công tác phối hợp giữa Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về công tác tuyên 

truyền, công tác vận động quần chúng giai đoạn 2017 - 2020, trong đó tập 

trung một số nhiệm vụ như sau: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 01 năm 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, gắn với thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 Cách 

mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) và kỷ niệm 70 năm tác phẩm 

“Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/1947 - 10/2017). 
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- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của tỉnh; kết quả 5 năm thực hiện 

Kết luận số 53-KL/TW, ngày 31/12/2012 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 

18-NQ/TU, ngày 03/7/2013 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh 

Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; kết quả phát triển 3 vùng 

kinh tế trọng điểm; các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; các dự án 

trọng điểm; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy và Hộp thư Báo cáo viên để kịp thời có thông tin định hướng dư 

luận xã hội và phục vụ công tác tuyên truyền. Vận động cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân kết nối với Trang Fanpage “Nha 

Trang ngày mới”. 

- Xây dựng báo cáo công tác phối hợp năm 2017 và kế hoạch công tác 

phối hợp năm 2018 gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15/12/2017 

để Ban tổng hợp báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy. 

2- Nhiệm vụ cụ thể 

2.1- Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Chủ trì, phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đồng thời nắm 

bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, 

thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

2.2- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Chủ trì, phối hợp tổ chức và tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 87 năm 

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn 

kết toàn dân tộc ở khu dân cư; triển khai đồng bộ, sâu rộng cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục đẩy 

mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

2.3- Tỉnh đoàn 

Chủ trì, phối hợp tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tuyên 

truyền Festival thanh niên nông thôn sản xuất giỏi 2017... 

2.4- Hội Nông dân tỉnh 

Chủ trì, phối hợp tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày 

Thành lập Hội Nông dân Việt Nam; tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các 

cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. 
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2.5- Hội Cựu chiến binh tỉnh 

Chủ trì, phối hợp tuyên truyền kết quả Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh 

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tuyên truyền kỷ niệm 28 năm Ngày thành 

lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

2.6- Liên đoàn Lao động tỉnh   

Chủ trì, phối hợp tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại 

hội lần thứ 10 Công đoàn Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

2.7- Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Chủ trì, phối hợp tuyên truyền 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Phụ 

nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn 

với 02 Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ: tự tin - tự 

trọng - trung hậu - đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… 

Đề nghị các đơn vị triển khai tốt các nội dung trên nhằm thực hiện 

Chương trình phối hợp số 06 đạt hiệu quả. 

Trân trọng ! 

                TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy(báo cáo),                                                           (đã ký) 

- Lãnh đạo Ban và phòng chuyên môn, 

- Lưu TGTU. 

 

                 Hồ Văn Mừng 

 

 


