
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
   BAN TUYÊN GIÁO                      Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2020 

          * 

    Số 106-CV/BTGTU 

             Đề nghị tuyên truyền Đại hội đại biểu  

                toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

 

 Kính gửi: - Thường trực các huyện, thị, thành ủy, 

     đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

  - Các sở, ban, ngành, 

  - Báo Khánh Hòa,  

  - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, 

  - Tạp chí Nha Trang, 

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

    đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

    ----- 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ 

diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, đây là sự kiện 

chính trị trọng đại của đất nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, cơ 

quan, địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo và triển khai công tác tuyên truyền 

theo Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 17/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, tập trung tuyên truyền 

bằng các hình thức sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, 

tạp chí, trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội...) về diễn 

biến, kết quả Đại hội. 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng: Tổ chức hội nghị cấp ủy; 

hội nghị báo cáo viên; sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã 

hội nghề nghiệp… thông báo nhanh kết quả Đại hội. 

3. Tăng cường tuyên truyền trực quan (pa nô, phướn, bảng tin điện tử 

công cộng, bảng điện tử, màn hình led…). Trước ngày diễn ra Đại hội một 

tuần, đề nghị đồng loạt có câu khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn 

vị, trường học, quân đội, doanh nghiệp…:“Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tổ chức các 

hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng chào mừng Đại hội.  
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4. Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, quân 

đội…trong thời gian diễn ra Đại hội, từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021. 

Chỉnh trang đô thị, trụ sở cơ quan, đơn vị, khu dân cư xanh, sạch, đẹp.  

5. Trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị, sở, 

ngành… chia sẻ, đăng tải banner chào mừng Đại hội, kết quả Đại hội từ Trang 

Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trang Thông tin điện tử của 

Tỉnh ủy, Cổng Thông tin điện tử Khánh Hòa. 

6. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nắm chắc diễn biến tình hình tư 

tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nếu có vấn đề phát sinh 

kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; định hướng dư luận xã hội 

trước, trong và sau Đại hội. 

Đề nghị cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 

ngày 05/02/2021. 

Nơi nhận:  TRƯỞNG BAN 

- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, T26 (báo cáo),  

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),  

- Lãnh đạo Ban,                                                                                         

- Các phòng trực thuộc Ban,   

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

 

 Hồ Văn Mừng  
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