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 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 * Nha Trang, ngày 17 tháng 5 năm 2016 

 Số 16 -KH/TU 

 

 

KẾ HOẠCH 

tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn  

và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến 

--- 

Thực hiện Công văn số 367-CV/BTGTW, ngày 29/4/2016 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây 

dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo không khí phấn 

khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, 

sớm đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVII; Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết hợp với tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua 

yêu nước.  

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, tăng tính hấp 

dẫn, thuyết phục. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, kết hợp với hình 

thức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, 

qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan… 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1- Tuyên truyền, 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. Nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết 

định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
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Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị 

vững mạnh. 

2- Tuyên truyền Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị 

về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn bản của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy như: Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 26/4/2016 về học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 03/02/2016 về lãnh đạo 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy như: Hướng dẫn số 05-HD/TGTU, ngày 20/01/2016 về tuyên truyền các 

ngày lễ lớn trong năm 2016; tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 126 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016). Chú ý nhấn mạnh giá 

trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng 

Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân 

dân; ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Quốc hội và hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

3- Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 

các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; triển 

khai thực hiện phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và 04 chương trình kinh 

tế - xã hội của tỉnh, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới; chính 

sách giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; 

bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh… Bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến của địa phương, ngành 

mình. Phát động phong trào học tập, thi đua với các điển hình tiên tiến trong 

quá trình triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống. 

4- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; biểu dương, nhân rộng các tập 

thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi để tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền trong cán 

bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách 

mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, thực hành tiết kiệm. 

5- Tuyên truyền cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 

tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua trên mọi lĩnh vực, quyết 

tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2016. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Xây dựng kế 

hoạch, tổ chức và triển khai công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn 

và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến gắn với tuyên truyền việc 

học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại 

hội đảng bộ cấp mình; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 

đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; việc lãnh đạo 

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa 

phương, đơn vị. 

2- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tuyên truyền 

sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua 

yêu nước, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông 

qua các buổi sinh hoạt nội bộ, sinh hoạt chuyên đề... 

3- Các cơ quan báo, đài của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

dành thời lượng hợp lý, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhất là trong việc học tập, làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng, tính 

thuyết phục, hấp dẫn của các tin, bài; coi trọng việc mời các gương người 

tốt, việc tốt, điển hình tham gia các diễn đàn, tọa đàm; xây dựng các phóng 

sự về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

- Hướng dẫn, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ 

quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân 

về các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến 

trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các cơ quan liên 

quan kịp thời cung cấp cho các cơ quan báo chí gương người tốt, việc tốt, 

điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; hướng dẫn tổ chức 

giao lưu, tọa đàm, biểu dương gương điển hình, tiêu biểu học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân xung quanh các sự kiện này; tham mưu, đề xuất 

các giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề về tư tưởng phát sinh, liên 

quan đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  
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- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện Kế 

hoạch này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận: PHÓ BÍ THƯ 

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

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  

- Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, đảng đoàn, 

  BCS đảng và đảng ủy trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, 

- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,                                          Đã ký Nguyễn Tấn Tuân 

- Lưu VPTU. 

  

 

  

 

 

 


