
CÔNG AN TỈNH - BAN TUYÊN GIÁO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Số: 04/CTr-CA-BTGTU                                                                 Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2017  
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

Phối hợp công tác giữa Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2017 

--- 
 

      

Căn cứ Kế hoạch số 936/KH-CA-BTGTU, ngày 19/12/2016 của Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về 

“Phối hợp công tác giữa Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2016 - 2020”, Công an tỉnh và Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong năm 2017 cụ thể như sau: 
 

TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

BỘ PHẬN PHỐI HỢP  

THAM MƯU THỰC HIỆN 

01 

Phối hợp triển khai kế hoạch công tác giáo lục lý 

luận chính trị  (Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 

về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…). 
Xuyên suốt 

 

 

-Công an tỉnh 

-BTG Tỉnh uỷ 

Phòng PX15 (CAT), Phòng Tuyên 

truyền, Phòng Giáo dục lý luận 

chính trị (BTG). 

02 
Phối hợp triển khai hoạt động của Tổ Cộng tác viên 

94. 

 

BTG Tỉnh uỷ 

Phòng PX15 (CAT), Phòng Tuyên 

truyền, Tổ Cộng tác viên 

94(thành viên là của 2 cơ quan). 

03 

Báo cáo trình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội của 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh 

hàng quý 

Xuyên suốt 

 

BTG Tỉnh ủy  Phòng PV11, PX15 (CAT). 



04 Giao ban an ninh tư tưởng  BTG Tỉnh ủy Phòng PV11, PX15 (CAT). 

05 Tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”. 

 

BTG Tỉnh ủy 

Phòng PX15, PV28 (CAT), Phòng 

Tuyên truyền, Ban Biên tập 

website (BTG). 

06 
Cung cấp tin bài, hình ảnh để đăng tải trên website 

và Trang Fanpage của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 

Xuyên suốt 

 

BTG Tỉnh ủy 

Phòng PX15, PV28 (CAT), Phòng 

Tuyên truyền, Lý luận chính trị, 

Ban Biên tập website (BTG). 

07 

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 

III các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy. 

 

Tháng 9/2017 

 

Công an tỉnh 
Phòng Tuyên truyền (BTG), Văn 

phòng Ban. 

08 

Triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 

18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương về “Đổi 

mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, 

nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.  

 

Xuyên suốt 

 

-Công an tỉnh 

-BTG Tỉnh ủy 

Phòng PX15, các đồng chí cộng 

tác viên dư luận xã hội (CAT), 

Phòng Tuyên truyền (BTG). 

09 
Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an 

Khánh Hòa năm 2017. 

 

Tháng 6,7/2017 

 

 

Công an tỉnh 
Phòng PX15 (CAT), Phòng Văn 

hóa - văn nghệ (BTG) 

10  
Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng lý luận chính 

trị, các hội nghị học tập quán triệt nghị quyết, thông 

tin thời sự cho cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh. 

 

Xuyên suốt 

 

Công an tỉnh 

Phòng PX15, Văn phòng Đảng ủy 

(CAT), Văn phòng Ban, Phòng Lý 

luận chính trị, Phòng Tuyên 

truyền (BTG). 



11 

Mời Lãnh đạo Công an tỉnh  báo cáo tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội tại hội nghị Báo cáo 

viên Tỉnh ủy, Hội nghị cán bộ hưu cao cấp trên địa 

bàn thành phố Nha Trang 

Theo kế hoạch 

công tác của 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy  

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy  Phòng PX15 (CAT), Phòng Tuyên 

truyền, Văn phòng Ban (BTG). 

12 

Báo cáo sơ kết; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá 

nhân trong phối hợp công tác giữa Công an tỉnh và 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2017.  

 

Tháng 12/2017 

 

-Công an tỉnh 

-BTG Tỉnh uỷ 
- Phòng PX15 (CAT); 

- Phòng Tuyên truyền (BTG),  

 

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH                                                             TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

 

 

 

 

 

                    

 

  Đại tá Nguyễn Khắc Cường                                                                                          Hồ Văn Mừng 
 

 

Nơi nhận:  

-Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

-BGĐ Công an tỉnh; 

-Các Phòng thuộc Ban Tuyên giáo; 

-Phòng PV11, PX16, PV28 thuộc Công an tỉnh; 

-Các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội CA tỉnh; 

-Lưu: PX15-CA tỉnh, VP BTGTU. 

 


