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HƯỚNG DẪN 

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

các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016 - 2020 

--- 

Thực hiện Chỉ thị số 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 dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016 - 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên 

truyền, công tác tư tưởng như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân trong tỉnh đối với việc triển khai các dự án trọng điểm phát 

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Hướng dẫn cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể 

chính trị - xã hội các cấp nắm vững các bước tiến hành, các biện pháp thực 

hiện công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, góp phần đẩy nhanh tiến độ 

triển khai thực hiện dự án. 

3. Công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng cần tiến hành 

đồng bộ, toàn diện, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. 

4. Đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, nói sai sự thật về các dự 

án nhằm kích động người dân khiếu kiện đông người, vượt cấp.  

II- CÁC BƯỚC VÀ NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, 

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 

Bước 1: Giai đoạn chuẩn bị dự án  

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về quan điểm, chủ trương của tỉnh triển khai thực hiện các dự án; mục 

đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của dự án để cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân đồng thuận với chủ trương của tỉnh. 
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- Nắm tình hình tư tưởng, dư luận người dân đối với việc chuẩn bị triển 

khai dự án kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc của người dân, phản ánh 

với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Bước 2: Giai đoạn thực hiện dự án 

- Khi dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thông tin 

tuyên truyền miệng, tuyên truyền rộng rãi, trên các phương tiện thông tin đại 

chúng tại địa phương về cơ sở pháp lý hình thành dự án, quy hoạch tổng thể, 

chi tiết, địa điểm, quy mô, chức năng, vốn đầu tư, đánh giá tác động môi 

trường (nếu có), hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án; chủ trương giải 

phóng mặt bằng, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất; chuyển đổi ngành nghề cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án 

(nếu có)…để Nhân dân hiểu rõ, ủng hộ, đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng 

cho Nhà nước. 

- Tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của người dân đối với 

việc triển khai các dự án, kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, vướng 

mắc của người dân phản ánh với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

- Tổ chức tiếp nhận đơn thư khiếu nại của công dân đối với các dự án 

trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020, kịp thời tổng hợp, phản ánh những kiến 

nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân; tham mưu, đề xuất cơ chế, 

chính sách trình cấp có thẩm quyền giải quyết. 

- Trong trường hợp phát sinh “điểm nóng”, khi cơ quan có thẩm quyền 

tổ chức đối thoại với người dân, mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh 

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

đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham dự để phối hợp tuyên truyền, vận động. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thường xuyên thông tin 

đến người dân tiến độ, kết quả triển khai thực hiện; thuận lợi, khó khăn và 

nguyên nhân trong quá trình thực hiện dự án. 

Bước 3: Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng 

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội 

mà dự án mang lại cho người dân, cộng đồng. 

- Tiếp tục nắm tình hình tư tưởng, dư luận của người dân phát sinh sau 

khi dự án đi vào vận hành, sử dụng, kịp thời tổng hợp tình hình  báo cáo cấp 

có thẩm quyền giải quyết. 
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III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1.  Đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

- UBND tỉnh tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí về các dự 

án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (khi cần thiết); chỉ đạo Tổ công tác tiếp nhận 

ý kiến của công dân đối với các dự án trọng điểm kịp thời tổng hợp, phản 

ánh những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân; tham mưu, đề 

xuất cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổng hợp thông tin liên 

quan về dự án, cung cấp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chỉ đạo, định 

hướng và biên soạn tài liệu tuyên truyền.  

- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ban quản lý dự 

án trực thuộc UBND tỉnh, phối hợp cung cấp thông tin để tuyên truyền về 

các dự án trọng điểm. 

- Chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm: 

+ Cung cấp những thông tin liên quan về dự án từ giai đoạn chuẩn bị 

đến giai đoạn kết thúc dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

+ Bố trí kinh phí theo quy định, đảm bảo cho công tác tuyên truyền 

trước, trong và sau khi tiến hành triển khai dự án trọng điểm. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền, công tác tư tưởng 

trước, trong và sau khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan 

tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền về các dự án trọng điểm. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các địa phương, cơ 

quan liên quan tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề 

bức xúc, vướng mắc của người dân đối với việc triển khai các dự án trọng 

điểm, kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết cho Thường trực Tỉnh 

ủy chỉ đạo và cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

- Thành lập Tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. Thành phần gồm đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở 

Kế hoạch - Đầu tư; Tổ công tác tiếp nhận ý kiến của công dân đối với các dự 

án trọng điểm và một số sở, ngành liên quan. 
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3. Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo: 

 - UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, công tác 

tư tưởng trước, trong và sau khi triển khai thực hiện dự án lớn của địa 

phương. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án (nếu có). Kiện toàn Tổ công 

tác vận động Nhân dân để hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo việc tiếp công 

dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, tránh 

khiếu kiện đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”. 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy: hướng dẫn công tác thông 

tin tuyên truyền, công tác tư tưởng trước, trong và sau khi triển khai thực 

hiện các dự án. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống 

truyền thanh cấp huyện và cơ sở tăng cường thông tin tuyên truyền về các dự 

án đầu tư xây dựng trên địa bàn theo các bước và nội dung trên. Thường 

xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đối với việc triển 

khai các dự án kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, vướng mắc của 

người dân cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cơ quan có thẩm quyền. 

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: 

- Chỉ đạo theo ngành dọc tổ chức tuyên truyền, vận động người dân khi 

thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh để các tầng lớp nhân dân 

hiểu rõ, ủng hộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

- Trong quá trình triển khai dự án, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận 

xã hội kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, vướng mắc của người dân, 

phản ánh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cơ quan có thẩm quyền để giải 

quyết. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh và văn phòng đại 

diện, phóng viên các báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền 

theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo 

chí về các dự án trọng điểm (khi cần thiết). 

6. Các cơ quan báo chí của tỉnh  

Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Cổng 

Thông tin điện tử Khánh Hòa, các tạp chí của tỉnh, trang thông tin điện tử 
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của các sở, ban, ngành, địa phương, bám sát nội dung hướng dẫn của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ chức tuyên truyền theo trình tự nội dung các bước; 

thường xuyên phản ánh tiến độ triển khai công trình dự án, những thuận lợi, 

khó khăn và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh;  Thường 

trực các huyện, thị, thành ủy; các  sở, ban, ngành có liên quan; Mặt trận và 

các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ báo chí của tỉnh phối hợp với ngành 

tuyên giáo trong toàn tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị có kết quả, góp phần 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. 

 

 

Nơi nhận:                                                                    TRƯỞNG BAN   

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo),  

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 

- Thường trực và BTG các huyện, thị, thành ủy, 

  đảng ủy trực thuộc,                                                                                    (đã ký) 

- Các ban tham mưu của Tỉnh ủy, 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng,                                             

  Sở Tài Nguyên và Môi trường,                                                         Hồ Văn Mừng 

- Ban Quản lý các dự án trực thuộc UBND tỉnh,  

- Sở Thông tin và Truyền thông, 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, 

- LĐ Ban và các phòng,  

- Lưu TGTU.  

 

 


