
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 22 tháng 6 năm 2016 

  * 

         Số 13-HD/TGTU 

 

HƯỚNG DẪN 

công tác tuyên truyền quý III/2016 

--- 

Quý III năm 2016, công tác tuyên truyền cần tập trung vào một số nội 

dung trọng tâm sau: 

I. THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ  

1- Tập trung tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII và nghị quyết đại hội đảng các cấp để nghị quyết sớm đi vào cuộc 

sống; tuyên truyền Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII); Hội nghị Tỉnh ủy lần 

thứ 4 (khóa XVII). 

2- Tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, cần nêu bật 

thành công cuộc bầu cử góp phần khẳng định bản chất ưu việt của nền dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, truyền thống đại đoàn kết dân tộc, nhằm củng cố và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân 

dân, vì Nhân dân; khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững độc lập, chủ quyền, 

toàn vẹn lãnh thổ, tiếp tục con đường mà Đảng, Bác Hồ, Nhân dân đã chọn.  

3- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân về 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, tập trung 

tuyên truyền triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; 

trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng 

những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng 

những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ 

Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”. 

4- Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 17/5/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, 

việc tốt, điển hình tiên tiến. Chú trọng biểu dương, nhân rộng 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 phát triển kinh tế; 
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xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống 

cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2016. 

5- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, công tác phân giới cắm 

mốc giữa nước ta với các nước láng giềng bằng nhiều hình thức, nội dung 

phong phú, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, bạn bè, du khách và dư 

luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam; những cơ sở pháp 

lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối 

với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, cũng như những chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết vấn đề Biển Đông; nâng cao ý 

thức cảnh giác cách mạng và đấu tranh phản bác các âm mưu, thủ đoạn của 

các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp trên biển để xuyên 

tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  

6- Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, các 

quan điểm, đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, 

của tỉnh Khánh Hòa; kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, 

nhất là kết quả chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt 

Nam, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng 

quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước.  

7- Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các  

thế lực thù địch, phần tử cơ hội, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” 

của các thế lực thù địch. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng 

ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời 

tham mưu cho cấp ủy xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp, bức xúc xảy ra 

liên quan đến tư tưởng, tâm trạng xã hội nhằm góp phần làm ổn định tình 

hình xã hội. 

II. KINH TẾ - XÃ HỘI 

1- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 13/01/2016 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2016, trong đó tiếp tục tuyên truyền những giải pháp 

phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, của UBND tỉnh; các giải pháp 

khắc phục tình trạng hạn hán, phòng chống bão lụt; khắc phục ảnh hưởng 

của sự cố môi trường biển, trợ giúp Nhân dân ổn định đời sống; những kết 

quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2016; 

4 chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh… 
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2- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh, những chủ trương, chính sách của tỉnh liên quan đến 

công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, ủng 

hộ, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội, góp phần đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thành dự án, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

3- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và các doanh 

nghiệp nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành chính sách pháp luật về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách, pháp luật về thuế nhằm bảo đảm 

quyền lợi chính đáng cho Nhân dân và doanh nghiệp; tuyên truyền về công 

tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành 

Bảo hiểm xã hội, ngành Thuế. Đồng thời, phát hiện, cảnh báo, đấu tranh với 

những hành vi tiêu cực trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thuế.  

4- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến và nâng cao 

nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của toàn xã hội về bảo vệ tài nguyên 

môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh ở người và 

vật nuôi. 

5- Tuyên truyền các hoạt động trong dịp nghỉ hè của ngành giáo  dục, 

công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, các hoạt động tình nguyện dịp nghỉ hè 

của tuổi trẻ tỉnh nhà. 

6- Tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 71 năm 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đông đảo các 

tầng lớp nhân dân hiểu rõ chính sách của Đảng, Nhà nước và truyền thống 

nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù,  nhằm xóa bỏ 

định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử với người chấp hành xong án phạt tù và 

tạo điều kiện cho người được đặc xá trở về hòa nhập cộng đồng, làm ăn 

lương thiện, hạn chế tái vi phạm pháp luật; khuyến khích họ phấn đấu học 

tập, rèn luyện tiến bộ, trở thành công dân có ích cho xã hội. 

7- Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”;“Toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… 

III. KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG QUÝ III/2016 

1- Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) 

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2016)  

- Nêu bật bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và 

ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. 
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- Những bài học kinh nghiệm về giành, giữ chính quyền cách mạng, 

những thành quả vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta trong 71 năm xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những yêu cầu, nhiệm vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.  

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 

dân; tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật và giáo dục ý thức 

chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. 

2- Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của 

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930  - 16/7/2016) 

- Nêu bật ý nghĩa lịch sử quan trọng cuộc biểu tình ngày 16/7/1930 của 

Nhân dân huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa) trong tiến trình đấu tranh 

cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Khẳng định những thắng lợi to lớn, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ 

và Nhân dân Khánh Hòa trong suốt 86 năm qua. Trên cơ sở đó động viên, cổ 

vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy tinh thần ngày 16/7 

trong sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  

3- Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2016). Tuyên truyền công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của các 

thương binh, liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân 

tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc ta; thực hiện tốt 

công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công.  

4- Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 

- 01/8/2016) 

- Khẳng định những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong 86 năm qua. Cổ vũ, động 

viên toàn ngành tiếp tục phát huy ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, chủ 

động, sáng tạo, đổi mới tư duy, phương thức hoạt động để nâng cao chất 

lượng công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới, góp phần quan trọng 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức sinh 

hoạt chính trị với hình thức phù hợp như: tọa đàm, gặp mặt giao lưu, nói 

chuyện truyền thống...  
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5- Kỷ niệm 86 năm Ngày Xô viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 

12/9/2016). Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của 

phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, qua 

đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ buổi đầu mới thành lập; đối 

với sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.  

6- Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2016: Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, 

đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước 

theo định hướng Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2020; thu hút sự tham gia đồng bộ, tích cực của các tầng lớp nhân 

dân và sự hợp tác giúp đỡ của các tổ chức xã hội khác; duy trì mức sinh hợp 

lý, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh … 

7- Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng 

cháy, chữa cháy (04/10/1961 - 04/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân 

phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2016): Tuyên truyền pháp luật 

về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vận động 

cán bộ và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp 

luật về phòng cháy, chữa cháy, tăng cường công tác xây dựng, thực hiện 

phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; quá trình xây dựng và 

phát triển của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khánh Hòa; kết quả 

thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy thời gian qua trong đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

8- Kỷ niệm một số ngày truyền thống của các ngành: 71 năm ngày 

truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa (14/7/1945 - 14/7/2016); 

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

(28/7/1929 - 28/7/2016); 71 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện 

(15/8/1945 - 15/8/2016); 71 năm Ngày truyền thống ngành Giao thông vận 

tải (28/8/1945 - 28/8/2016); 71 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa - 

Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2016)…  Các cơ quan báo chí, địa phương, đơn 

vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày kỷ niệm gắn với các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

1- Chào mừng 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016) 
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2- Chào mừng 86 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của 

Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2016) 

3- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành 

công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa  

4- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần 

thứ XVII 

5- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa ra sức thi đua thực 

hiện thắng lợi kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội năm 2016 

6- Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh  

7- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm  

8- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm  

9- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta  

(Tùy vào ngày kỷ niệm để chọn các câu khẩu hiệu tuyên truyền cho phù hợp). 

 

              K/T TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                PHÓ TRƯỞNG BAN   

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH, 

- Thường trực và BTG các huyện, thị,                                                  (đã ký) 

   thành ủy và đảng ủy trực thuộc,   

- Sở Thông tin - Truyền thông,  

- Sở Văn hóa - Thể thao,                   Trần Văn Thắng 

- Trung tâm văn hóa tỉnh, 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, 

- LĐ Ban và các phòng, 

- Lưu TGTU. 


