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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI,   

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 176-KH/HU, ngày 06/01/2020 của Huyện ủy về đại 

hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, UBND huyện ban Kế hoạch tuyên truyền như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1- Mục đích 

- Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong 

Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công và đưa nghị quyết đại hội 

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống; đồng thời, tập trung trí tuệ 

của toàn Đảng bộ và nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây 

dựng, phát triển nhanh, bền vững của địa phương, đất nước và bảo vệ vững chắc 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Thông qua việc tuyên truyền đại hội đảng các cấp sẽ bồi đắp niềm tin của 

nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu 

nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, 

nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, 

nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2015-2020. 

2- Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng của 

cấp ủy các cấp, nêu bật tinh thần đổi mới của Đảng, bằng nhiều hình thức phong 

phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội; tập trung 

phát hiện, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, 

cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước cũng như 

những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện để thực hiện 

thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
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- Công tác tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức 

lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong xã hội đối với các dự thảo văn kiện đại hội; tích 

cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, 

hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan 

điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; 

kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực 

thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị. 

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀNTHƯỜNG XUYÊN  

Từ nay đến hết Đại hội XIII của Đảng tập trung tuyên truyền thường xuyên 

những nội dung sau: 

1- Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm 

lịch sử vẻ vang của Đảng; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những 

thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 

năm, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những khó 

khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; những kết quả trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3- Những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 

đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của đất nước, của huyện 

sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 

năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; những 

khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị 

quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới và 

những năm tiếp theo. 

4- Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; 

các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; những ưu điểm, khuyết điểm 

và bài học trong chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội 

XIII của Đảng. 

5- Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng đại hội đảng 

bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các mô 

hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời 

sống xã hội, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
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chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

6- Không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội 

XIII của Đảng; những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất và người Phú 

Yên nói riêng, đất nước và con người Việt Nam nói chung; sự đồng tình, ủng hộ 

của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. 

7-Chú trọng tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai 

trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức 

đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng, nhất là việc lợi dụng việc góp ý vào các 

văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và về 

công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất 

đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng… 

III- NỘI DUNG TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN THEO TỪNG ĐỢT  

Ngoài các nội dung tập trung tuyên truyền thường xuyên nêu trên, để công 

tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả cao, hoạt động tuyên 

truyền được chia thành 04 đợt cao điểm, tập trung vào các nội dung sau: 

1- Đợt I: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ cấp 

huyện (đến cuối tháng 7/2020) 

- Nội dung và việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy chế bầu cử trong 

Đảng gắn với 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại 

hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và 

nhân dân vào các dự thảo văn kiện nêu trên. 

- Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ 

sở những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết quả 

đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhất là kết quả bầu cử, các quyết định của đại hội về 

mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện 

nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 

2- Đợt II: Từ sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở đến hoàn thành Đại hội đại 

biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (trong tháng 7/2020) 
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- Tiếp tục tuyên truyền kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội chi, 

đảng bộ cơ sở, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Trước khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, tập trung 

tuyên truyền những nội dung sau: 

+ Những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 cấp huyện. 

+ Các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI; 

việc đóng góp ý kiến của các đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện của tổ 

chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội. 

+ Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, 

Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XVI. 

+ Tâm tư, tình cảm, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân hướng về Đảng, về 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII, nhất là những nguyện vọng, mong muốn của đảng viên và quần chúng 

nhân dân đối với Đảng, với Đại hội. 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, tập 

trung tuyên truyền các nội dung sau: 

+ Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI. 

+ Chủ đề, phương châm của Đại hội. 

+ Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội. 

+ Quy chế bầu cử trong Đảng. 

+ Các hoạt động của Đại hội. 

+ Các văn kiện trình bày tại Đại hội. 

+ Các tham luận, các quyết định của Đại hội. 

+ Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng tại Đại hội. 

+ Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 

2020-2025. 

+ Không khí dân chủ trong Đại hội, sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự 

đồng thuận trong nhân dân đối với Đại hội. 

3- Đợt III: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI đến Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các nội 

dung sau: 

- Thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI. 

- Nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI. 
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- Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 

đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đi vào cuộc sống. 

- Dư luận tích cực của nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 

lần thứ XVI. 

- Trước khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII 

của Đảng, tập trung tuyên truyền những nội dung sau: 

+ Các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII  và 

Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 

lần thứ XVI và của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện 

vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

+ Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII  và 

Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham 

gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

+ Tình cảm, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong huyện và quốc tế 

hướng về Đảng, về Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là 

mong muốn của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng, với Đại hội. 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội 

XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các nội dung sau: 

+ Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội 

XIII của Đảng. 

+ Chủ đề, phương châm của Đại hội. 

+ Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội. 

+ Quy chế bầu cử trong Đảng. 

+ Các hoạt động của Đại hội. 

+ Các văn kiện trình bày tại Đại hội. 

+ Các tham luận, quyết định của Đại hội. 

+ Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương. 

+ Không khí dân chủ trong Đại hội, sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận 

trong xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội. 

4- Đợt IV: Sau bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội 

XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền: 

- Các hoạt động chào mừng Đại hội. 

 - Thông tin nhanh kết quả Đại hội. 

- Nội dung Nghị quyết Đại hội. 

- Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. 
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- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng 

thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

- Dư luận tích cực của nhân dân trong tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế về 

kết quả Đại hội. 

- Các hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước liên quan đến sự kiện Đại 

hội XIII của Đảng. 

IV-HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU 

1- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

1.1- Trên trang thông tin điện tử của huyện 

- Mở các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung đăng tải về việc công bố các dự 

thảo văn kiện đại hội và ý kiến góp ý của các tổ chức, của cán bộ, đảng viên và 

nhân dân; về quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, hoạt động và các quyết định của 

đại hội. 

- Mở các chuyên mục về đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mở các diễn đàn trao đổi, thảo luận, đối thoại 

giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân…Ưu tiên dung lượng, 

thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và ý 

kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân; thực hiện các tin, bài, 

phỏng vấn sâu về tinh thần đổi mới của đại hội, những chủ trương, định hướng lớn 

được nêu tại các dự thảo văn kiện đại hội; về hoạt động và kết quả của đại hội 

đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

1.2- Trên Internet, mạng xã hội 

Các cơ quan, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đăng tải các thông tin, bài 

viết về đại hội đảng các cấp trên Internet, các trang mạng xã hội như Facebook, 

Zalo, Youtube, Lotus, VCNET… 

2- Tuyên truyền miệng 

 - Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thời sự, sinh hoạt của các hội, đoàn thể huyện để 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; việc 

lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; thông 

báo nhanh kết quả đại hội; quán triệt nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện 

nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Tổ chức tọa đàm làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn 

nêu trong các dự thảo văn kiện đại hội, nhất là những vấn đề mới, còn nhiều ý kiến 

khác nhau. 
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- Tổ chức cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền 

các nội dung đại hội đảng các cấp đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ 

chức thông tin trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện và cấp xã. 

3- Tuyên truyền cổ động trực quan 

- Tuyên truyền khẩu hiệu đại hội trên panô, ápphích, băng rôn, bảng điện tử 

tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng chào mừng 

đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn; tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, tranh 

cổ động về đại hội đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần 

thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; chỉnh trang đô thị, khu dân cư xanh, sạch, đẹp. 

4- Tuyên truyền và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật 

- Tùy vào tình hình, các cơ quan, đơn vị, địa phương in ấn tài liệu tuyên 

truyền phù hợp như đề cương, tài liệu tuyên truyền, bản tin, băng đĩa… để tuyên 

truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

- Tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi 

Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu của quê hương, đất nước, con người Việt 

Nam nói chung, Phú Hòa nói riêng; cổ vũ các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó 

khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2015-2020, lập thành tích chào mừng thành công của đại hội đảng bộ 

các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

5- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào 

mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và tìm hiểu về Đại hội  

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày 

lễ lớn của địa phương, đất nước vào các thời điểm trước, trong và sau đại hội. 

- Tổ chức hội nghị gặp mặt tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo và 

những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong công tác 

xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

- Tổ chức gắn biển các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của 

Đảng. 

- Thi tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của 

Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

V- TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT 

Việc trang trí khánh tiết về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII được thực hiện thống nhất như sau: 
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1- Trong hội trường: (nhìn từ dưới lễ đài) 

1.1- Khẩu hiệu 

- Khẩu hiệu phía trên cùng, chính giữa hội trường hoặc phòng họp: 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! 

- Hai bên cánh gà trước mặt sân khấu hội trường: trích 2 câu trong Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Bên trái: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải 

thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 

lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 

+ Bên phải: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và 

của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn 

kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. 

- Khẩu hiệu hai bên vách hội trường hoặc phòng họp: 

+ Bên trái: Một khẩu hiệu về phương châm Đại hội XIII của Đảng. 

+ Bên phải: Một khẩu hiệu thể hiện nhiệm vụ chính trị hoặc chủ đề đại hội 

của địa phương, đơn vị. 

1.2- Cờ, ảnh lãnh tụ 

- Treo cờ phía trên, lệch 1/3 bên trái của phông: Đảng kỳ (Cờ Đảng) treo bên trái. 

Quốc kỳ (Cờ nước) treo bên phải. Tâm điểm búa liềm và ngôi sao phải ngang nhau. 

- Ảnh Các Mác và V.I.Lê-nin treo phía trên, bên phải của phông và cân đối 

giữa 2/3 phông còn lại. 

- Tượng (ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đặt hoặc treo phía dưới, chính giữa 

Đảng kỳ và Quốc kỳ. Phía dưới, trước tượng (ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt lẵng 

hoa hoặc bình hoa trang trọng. 

1.3-Ma két Đại hội: Đặt phía dưới cụm ảnh Các Mác và V.I.Lê-nin. Nội dung 

tiêu đề Đại hội: 

- Đối với đại hội đảng viên: 

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN 

CHI BỘ … 

LẦN THỨ… 

NHIỆM KỲ 2020– 2025 

….. ngày….. tháng….năm….. 

- Đối với đại hội đại biểu: 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐẢNG BỘ HUYỆN… 

LẦN THỨ… 

NHIỆM KỲ 2020– 2025 

….. ngày….. tháng….năm…. 

2- Ngoài Hội trường: Khẩu hiệu chung treo bên ngoài Hội trường 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu…... lần thứ….. nhiệm kỳ 2020 - 2025! 
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V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1- Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025! 

2- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Hòa lần thứ 

XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025! 

3- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025! 

4- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng 

sản Việt Nam! 

5- Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

6- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Hòa 

lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

7- Nhiệt liệt chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

8- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước! 

9- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! 

10- Kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và 

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

11- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam! 

12- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 

đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng! 

13- Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI! 

14- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

15- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

Ngoài ra sẽ bổ sung khẩu hiệu về phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII và Đại hội XIII của Đảng. 

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đăng tải các bài viết, hình 

ảnh trên trang thông tin điện tử của huyện. 
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- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin 

điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện về đại hội đảng bộ các cấp, Đại 

hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình 

- Kiểm duyệt chặt chẽ nội dung tin, bài, phóng sự trước khi đăng tải, phát 

sóng; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, thiếu định hướng, tạo cơ hội để các thế lực 

thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá.  

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát thanh, truyền hình trực tiếp lễ khai 

mạc, bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin tuyên 

truyền, cổ động trực quan. 

3- Hội Văn học- Nghệ thuật 

 Tuyên truyền, vận động văn nghệ sĩ tham gia sáng tác và quảng bá những tác 

phẩm văn học, nghệ thuật hay, hấp dẫn chào mừng thành công của đại hội đảng 

các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

4-  Đề nghị UBMTTQVN và các hội, đoàn thể 

- Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại 

hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đoàn viên, 

hội viên. 

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất 

là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, văn nghệ sĩ và kiều bào tích 

cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các cuộc thi tìm hiểu về 

các kỳ đại hội của Đảng, về nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng 

ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại 

hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Bám sát tiếp cận cơ sở, tăng cường các hoạt động tạo sự gắn kết với các tầng 

lớp trong nhân dân; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân vào thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng bộ 

các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
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tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm phát 

hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm 

quyền và phối hợp giải quyết theo quy định. 

5- UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về đại hội đảng 

các cấp theo các nội dung ở mục II, III, IV, V của Kế hoạch này; chú trọng tuyên 

truyền việc công bố, thảo luận, góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân 

vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 

lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, 

trong và sau đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh và báo 

cáo theo quy định. 

- Phát động các phong trào thi đua, các hoạt động lập thành tích chào mừng 

các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của cơ quan, đơn vị, địa phương, 

đất nước trong năm 2020, đại hội đảng các cấp. 

- Tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác kịp thời các thông 

tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá 

đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 213/KH-HU, ngày 16/12/2019 của UBND 

huyện. 

 

Nơi nhận:   
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch; 

- UBMTTQVN và các Hội đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Đinh Công Thạch 
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