
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 30 tháng 5 năm 2017 

                    * 

       Số 26-HD/TGTU 

 

 

HƯỚNG DẪN 

tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 

của Ban Bí thư (khóa XII)  về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở 

trong tình hình mới” 

--- 

Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 20/4/2017 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, 

ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin 

cơ sở trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 07), Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ lãnh đạo, đảng viên và quần 

chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở; 

thông qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tổ 

chức, cá nhân để làm tốt công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ chính trị trong tình hình mới. 

- Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 07 phải được tiến hành 

thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất 

trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác những 

thông tin, quan điểm sai trái, gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, cản 

trở việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1- Tuyên truyền, làm rõ vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin 

cơ sở đối với việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; đối với việc tuyên truyền thực hiện 

nhiệm vụ chính trị ở cơ sở cũng như việc cung cấp thông tin, kiến thức cần 

thiết tới người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 
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2- Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, 

trong đó tập trung tuyên truyền, giải thích rõ quan điểm của Đảng: Công tác 

thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính 

trị từ Trung ương đến cơ sở và những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. 

3- Đa dạng hóa nội dung thông tin về cơ sở. Tập trung đưa thông tin về 

cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa 

phương; những thông tin kiến thức, kinh nghiệm cần thiết cho cuộc sống, lao 

động, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn; 

những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội địa phương, cơ sở; tuyên truyền 

phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, 

phản động góp phần củng cố khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội từ cơ sở. 

4- Tuyên truyền, chỉ rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức 

chính trị - xã hội, của các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí…, nhất là 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin cơ sở; đồng thời, chú 

trọng tuyên truyền nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, những kinh 

nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác thông tin, 

tuyên truyền ở cơ sở; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, bưng bít 

thông tin hoặc thông tin không chính xác, gây cản trở việc triển khai thực 

hiện công tác thông tin cơ sở cũng như việc thực hiện quyền được thông tin 

và tiếp cận thông tin của công dân.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy  

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của 

Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình 

hình mới” và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 06/12/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc “Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở” tại 

địa phương, đơn vị mình. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07 theo định 

kỳ hàng năm và kế hoạch tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên 

truyền các chính sách, các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
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- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 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. 

2- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh 

- Tiếp tục đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền, nhất là nội dung 

thông tin, tuyên truyền qua các hội nghị, sinh hoạt thường kỳ để giúp cán bộ, 

hội viên, đoàn viên ở cơ sở nắm bắt kịp thời những thông tin chính thống, có 

định hướng, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương 

châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.   

- Tăng cường tổ chức các hội nghị chuyên đề, các buổi giao lưu, tọa 

đàm,… để trao đổi thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến 

nghị của các tầng lớp nhân dân; thông qua đó tham mưu, đề xuất kịp thời với 

cấp ủy, chính quyền các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

và bức xúc của Nhân dân, góp phần thực hiện tốt chức năng giám sát và 

phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo 

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

và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động 

quần chúng giai đoạn 2017 - 2020. 

- Cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia Cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 

các phong trào thi đua yêu nước, phong trào đọc sách, báo Đảng, phong trào 

văn hóa - văn nghệ ở xã, phường, thị trấn.  

3- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền theo định hướng 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng chuyên mục “Công dân, 

doanh nghiệp hỏi, cơ quan chức năng trả lời” trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh. 

- Có các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý các trang mạng xã hội, 

các blog cá nhân nhằm ngăn chặn, giảm thiểu những thông tin xấu độc được 

truyền tải tới người dân ở địa bàn xã, phường, thị trấn; đồng thời bảo đảm 

quản lý thống nhất về hạ tầng thông tin ở cơ sở. 
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4-  Sở Văn hóa, Thể thao 

Tăng cường các hoạt động triển lãm, quảng bá, các hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật, phát huy các thiết chế văn hóa ở cơ sở... góp phần nâng cao đời 

sống văn hóa tinh thần cho người dân ở cơ sở. 

5- Sở Tư pháp 

Phối hợp với Hội đồng giáo dục phổ biến pháp luật của tỉnh và các cơ 

quan liên quan tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động phổ biến, giáo dục 

pháp luật ở cơ sở và phát huy vai trò của tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị 

trấn, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin - một trong những quyền cơ bản của con người đã 

được quy định trong Hiến pháp. 

6- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và 

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh 

Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban 

Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình 

mới” và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 06/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc “Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở”. Xây dựng 

chương trình, chuyên mục hướng về cơ sở gắn với các chương trình kinh tế, 

xã hội của địa phương có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ và nhu cầu 

của người dân, nhất là những vùng sâu, vùng xa, hải đảo. 

7- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 07-

CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác 

thông tin cơ sở trong tình hình mới” với thực hiện Quyết định số 

52/2016/QĐ-TTg, ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban 

hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở” đến từng chi bộ và các tổ chức 

chính trị - xã hội bằng các hình thức phù hợp. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp cấp ủy đảng chỉ đạo 

thực hiện công tác thông tin cơ sở hằng năm ; bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy 

đảng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để biên soạn, phát hành tài 

liệu và tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền hướng về cơ sở, 

nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo. 

- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán 

bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, 

nhạy cảm, tham mưu giúp cấp ủy có các giải pháp kịp thời về công tác tư 
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tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp 

phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. 

(Gửi kèm Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa 

XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”). 

 

               TRƯỞNG BAN 

 Nơi nhận:  

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

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Thường trực và ban tuyên giáo                                                              (đã ký) 

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

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,                      

- Các Sở: Thông tin - Truyền thông,  

  Văn hóa - Thể thao, Sở Tư pháp,                                                   Hồ Văn Mừng 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh,  

- Lãnh đạo Ban và các phòng, 

- Lưu TGTU.  


