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TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 45-HD/BTGTU

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 9 năm 2018

HƯỚNG DẪN
công tác tuyên truyền quý IV năm 2018
----Quý IV năm 2018, công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung
trọng tâm sau:
I. THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ
1- Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); Kỳ họp thứ
6, Quốc hội khóa XIV; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, 14 (khóa XVII); kỳ họp
thứ 7, HĐND tỉnh khóa VI.
2- Tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện 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 chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (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 kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018): Trong đó, chú trọng tuyên
truyền nội dung, giá trị tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, nhấn mạnh ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với công tác
xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong 60 năm
qua; làm rõ những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai
trò, nội dung và tiêu chuẩn của đạo đức cách mạng; những nguy cơ của sự
suy thoái đạo đức cách mạng và các giải pháp khắc phục.
- Tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước trên các
lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng...
3- Tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm tạo
sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí.

4- Tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh
Hòa theo Kế hoạch số 7545/KH-UBND, ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh;
đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác,
phát triển, các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, những thành tựu trong công
cuộc đổi mới của tỉnh đến người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và
nhân dân các nước trên thế giới.
5- Tuyên truyền các vấn đề có liên quan đến biển, đảo; khẳng định các
cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nội dung tuyên truyền theo Tài liệu tuyên
truyền biển, đảo năm 2018 đăng trên Trang Thông tin điện tử của Ban (địa
chỉ: http://tuyengiaokhanhhoa.vn, tại thư mục Tài liệu tuyên truyền).
6- Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội,
những vướng mắc, bức xúc của người dân tham mưu cấp ủy kịp thời, định
hướng, xử lý khi có vấn đề phát sinh. Đồng thời đấu tranh, phản bác các luận
điệu sai trái, xuyên tạc Đảng, Nhà nước.
II. KINH TẾ - XÃ HỘI
1- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 9
tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2018; kết quả 4
chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; 3 vùng kinh tế trọng điểm; tiến độ
triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
2- Tuyên truyền về kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh;
những tiện ích của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh
Khánh Hòa (địa chỉ http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn).
3- Tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế, nhất là những chính
sách thuế mới; kết quả thu ngân sách năm 2018, công tác quản lý nguồn thu,
đôn đốc thu hồi nợ thuế.
4- Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt năm 2018,
thường xuyên cập nhật và phổ biến các thông tin mới nhất cảnh báo tình
hình thiên tai, góp phần tăng cường sự phối hợp trong công tác chủ động
phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với những diễn biến bất thường của thiên tai.
Tài liệu tuyên truyền đăng trên Trang Thông tin điện tử của Ban (địa chỉ:
http://tuyengiaokhanhhoa.vn, tại thư mục Tài liệu tuyên truyền).
5- Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
tuyên truyền công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn
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lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng, chống dịch bệnh; phòng cháy,
chữa cháy; phòng chống các loại tội phạm, tuyên truyền về an toàn giao
thông...
III. TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY KỶ NIỆM
1- Kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 18/10/2018)
Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến và ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ
đến vịnh Cam Ranh; tình cảm của Bác Hồ đối với miền Nam nói chung và
Nhân dân Khánh Hòa nói riêng, tình cảm của Nhân dân Khánh Hòa đối với
Bác Hồ; những thành quả và đổi thay của thành phố Cam Ranh nói riêng và
tỉnh Khánh Hòa nói chung. Qua đó giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu
nước, bồi dưỡng lòng tự hào và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân
vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
2- Kỷ niệm 73 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến
(23/10/1945 - 23/10/2018)
Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử quan trọng của cuộc chiến đấu chống thực
dân Pháp trở lại xâm lược nước ta trong 101 ngày đêm của quân và dân
Khánh Hòa tại mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa. Khơi dậy niềm tự hào của
các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về những ngày tháng hào hùng mà
lớp cha anh đã chiến đấu, hy sinh tại mặt trận; phát huy tinh thần và những
giá trị lịch sử mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3- Kỷ niệm 57 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
(23/10/1961 - 23/10/2018)
- Tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò, chiến công và truyền thống
đường Hồ Chí Minh trên biển; về sự sáng tạo của Đảng, bản lĩnh, ý chí và trí
tuệ Việt Nam làm nên con đường huyền thoại; vai trò và những đóng góp to
lớn của quân và dân cả nước, trong đó có tỉnh Khánh Hòa; của bộ đội Hải
quân Nhân dân Việt Nam trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số”.
- Tuyên truyền quan điểm, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta về
chiến lược biển; về phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các vùng biển đảo; phấn đấu
đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm
vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, cũng như môi
trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo; góp phần xây dựng và bảo
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Khánh Hòa.
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4- Kỷ niệm 54 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần
nông thôn, đồng bằng của tỉnh (07/11/1964 - 07/11/2018)
Nêu bật diễn biến chính, những thắng lợi và ý nghĩa lịch sử quan trọng
của phong trào Đồng khởi ở Khánh Hòa; bài học kinh nghiệm quý báu rút ra
từ phong trào Đồng khởi vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê
hương, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa trong tình hình mới. Phản ánh những thành tựu và đổi thay của
quê hương đồng khởi xã Ninh An, Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa), Diên Sơn,
Diên Điền (huyện Diên Khánh).
5- Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất
Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân
tộc ở khu dân cư
- Ôn lại truyền thống 88 năm lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc,
nâng cao lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, củng cố và
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo
không khí thi đua phấn khởi, góp phần vận động các tầng lớp nhân dân trong
tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi
các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.
- Tuyên truyền các hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở
khu dân cư” với nội dung, hình thức thiết thực, động viên Nhân dân tiếp tục
phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao ý thức tự quản cộng đồng, tham
gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư.
6- Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân
(22/12/1989 - 22/12/2018)
- Ý nghĩa lịch sử của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày
Hội quốc phòng toàn dân; quá trình xây dựng, trưởng thành và truyền thống
vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 74 năm qua.
- Tuyên truyền những thành tích to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những kết quả và
thành tích đạt được trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của
các cấp, các địa phương. Qua đó, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân về
niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý
thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền
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quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
7- Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 20/11/2018): tôn vinh vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn của các thầy cô giáo
đối với sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
8- Kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 28/11/2018)
- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của
Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội hoa học và giai cấp
công nhân.
- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng
của công cuộc đổi mới ở Việt Nam
9- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 03/12/2018):
- Tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng và những cống hiến
của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc;
từ đó giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là
thế hệ trẻ học tập tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự, luôn hướng về cách
mạng, về Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định: “Bất kỳ ở đâu,
chúng ta cũng có thể đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản được...”, “... Người
cộng sản phải bảo vệ Đảng, ta vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta
mà cách mạng bị hy sinh”.
- Tuyên truyền những hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí
Ngô Gia Tự.
10- Kỷ niệm 72 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 19/12/2018): Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử Lời kêu gọi Toàn quốc kháng
chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của
Đảng và Bác Hồ trong việc huy động sức mạnh của cả dân tộc để khắc phục
khó khăn, giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng chuẩn bị
cuộc kháng chiến toàn quốc và phát động Toàn quốc kháng chiến thắng lợi;
tinh thần yêu nước nồng nàn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức sáng
tạo vĩ đại của Nhân dân ta trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

5

11- Các ngày kỷ niệm của các ngành: Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền
thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2018); 88 năm
Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018); 88 năm
Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2018); 70 năm
Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018); 88
năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2018); 88
năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 20/10/2018); 62 năm Ngày thành lập Hội liên Hiệp Thanh niên Việt Nam
(15/10/1956 - 15/10/2018); 29 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt
Nam (06/12/1989 - 06/12/2018); Ngày Người cao tuổi (01/10); Ngày Quốc
tế giảm nhẹ thiên tai (13/10); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày Cả
nước vì người nghèo (17/10); Ngày Quốc tế phòng chống AIDS (01/12)…
các ngành có liên quan phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên
truyền sâu rộng trong Nhân dân.
IV- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYÊN
1- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
2- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
3- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII
4- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
5- Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh
6- Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 18/10/2018)
7- Chào mừng 73 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến
(23/10/1945 - 23/10/2018)
8- Chào mừng 57 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
(23/10/1961 - 23/10/2018)
9- Chào mừng 54 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần
nông thôn, đồng bằng của tỉnh (07/11/1964 - 07/11/2018)
10- Chào mừng 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất
Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018)
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11- Chào mừng 73 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 19/12/2018)
12- Chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân
(22/12/1989 - 22/12/2018)
13- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm
14- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm
15- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh,
- Các Sở: Thông tin - TT, Văn hóa - TT,
Giáo dục - Đào tạo,
- Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh,
- BTG các huyện, thị, thành ủy,
và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Trung tâm Văn hóa tỉnh,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị,
- LĐ Ban và các phòng,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Văn Thắng

