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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 13/11/2019 của Huyện ủy Đạ Tẻh
về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng;
UBND huyện Đạ Tẻh xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ
các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu
sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, những quan điểm, chủ trương, định
hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Đại hội XIII của Đảng); từ đó góp phần
tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận
trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đại hội Đảng bộ các
cấp phải là sự kiện chính trị quan trọng, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân quan tâm.
2.Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các
cấp gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Cổ vũ,
động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý
chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết đại
hội XII của Đảng.
3.Thông qua tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm củng cố, bồi đắp
niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; đồng thời, làm cho nhân dân hiểu
được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, đường
lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu trong văn kiện Đại hội.
4. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội phải đảm bảo đúng sự
chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng, bằng nhiều hình thức
phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào
Đại hội đảng các cấp.
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5. Đặc biệt quan tâm định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng
lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, có biện
pháp ngăn chặn kịp thời các thế lực xấu, thù địch lợi dụng việc góp ý kiến đề xuất,
phát tán các thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá
Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt
động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử xấu đối với Đại
hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; Cương lĩnh,
Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; ý nghĩa, tầm
quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp, công tác tư tưởng
phải gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Các văn kiện dự thảo trình Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
về xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ.
- Những thành tựu trên các lĩnh vực của địa phương, đơn vị và của đất nước
5 năm qua; những thách thức, khó khăn cần vượt qua; quá trình đổi mới tư duy,
những bài học kinh nghiệm sau hơn 30 năm đổi mới; phương hướng đổi mới
phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ
chức đảng.
- Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, những tập
thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh của địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương lập thành tích
chào mừng đại hội và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ
các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
2. Các đợt tuyên truyền cụ thể
2.1. Đợt 1: Từ tháng 12/2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI (vào cuối tháng
10 năm 2020)
-Tuyên truyền về sự ra đời và phát triển của Đảng qua 90 năm, vai trò lãnh
đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những
vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; mục đích, ý nghĩa đại hội Đảng các
cấp; các đợt tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ
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hưu trí và các tầng lớp nhân dân vào các văn bản dự thảo trình đại hội đảng bộ
các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
-Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, trong đó chú trọng tuyên
truyền các đại hội điểm có những kinh nghiệm hay, kết quả tốt.
-Tăng cường tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HU, ngày
11/10/2019 về tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Nâng cao chất lượng hoạt
động của các tổ chức đảng, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam, 03/02/1930 - 03/02/2020)”; lưu ý các mốc thời gian quan trọng của
phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.
- Những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích
trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
2.2. Đợt 2: Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đến trước thời
điểm khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn học tập, triển khai
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đóng góp của Đảng bộ tỉnh với dự
thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
-Tập trung tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau hơn 30 năm đổi
mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; quá trình đổi mới tư duy
của Đảng ta và những bài học kinh nghiệm, phương hướng vượt qua khó khăn,
thách thức để chống suy giảm kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
- Những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua lập
thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng và thực hiện tốt việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những cách làm mới, sáng tạo
hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
2.3. Đợt 3: Trong thời gian tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng
- Tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; trách nhiệm của
các đại biểu dự đại hội; các hoạt động của đại hội; các văn kiện trình đại hội.
- Các tham luận, các quyết định của Đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng;
kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí
thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
2.4.Đợt 4: Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Các hoạt động chào mừng, nội dung thông báo nhanh về kết quả đại hội,
thông tin dư luận tích cực của nhân dân trong huyện, tỉnh, trong nước và quốc tế
về kết quả Đại hội XIII của Đảng.
- Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các
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chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
3. Hình thức tuyên truyền
Tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Cổ động trực quan (Pano, áp phích,
băng rôn, khẩu hiệu,…), trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trang thông
tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở…) và lồng ghép trong các nội dung tuyên
truyền có liên quan.
Tuyên truyền rộng rãi đến người dân, cán bộ công chức viên chức tham gia
cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt
Nam theo yêu cầu tại VB 1319/VB/BTGTU ngày 13/9/2019 của Ban tuyên giáo
Tỉnh ủy về việc tuyên truyền và vận động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu
90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng!
2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
3. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,
thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ
XI (nhiệm kỳ 2020-2025)!
5. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX
(nhiệm kỳ 2020-2025)!
6. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đạ Tẻh tích cực học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của
cách mạng Việt Nam 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!
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền
từ huyện đến cơ sở.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền
thanh cơ sở; cập nhật thông tin tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu
90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên Trang thông tin điện
tử huyện.
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- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
kiểm tra, rà soát, thay mới các pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn đã
cũ và có nội dung tuyên truyền không phù hợp với chủ đề của Đại hội Đảng bộ
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025;
- Phối hợp với các xã, thị trấn vận động những hộ gia đình, những hộ kinh
doanh, người dân ở các trục đường chính thay mới những bảng quảng cáo đã cũ,
giữ gìn vệ sinh, tôn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào mừng đại hội đảng các
cấp và Đại hội XIII của Đảng.
2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
- Kiểm tra, rà soát, thay mới các pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, cờ
phướn đã cũ và có nội dung tuyên truyền không phù hợp với chủ đề của đại hội
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường tuyên truyền bằng bảng đèn
led, điện tử, thông tin lưu động hướng mạnh về cơ sở.
- Mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền các hoạt động
diễn ra trong thời gian trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp phát trên sóng
truyền thanh của huyện và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Huyện ủy,
UBND huyện.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với kỷ
niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với
tình hình thực tế của địa phương.
3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp.
- Vận động đoàn viên, hội viên tham gia tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng;
tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại
hội Đảng bộ các cấp.
4. UBND các xã, thị trấn
- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại những trục đường chính, trung tâm xã, thị
trấn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại
hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.
- Chỉ đạo Trạm truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên Đại hội Đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
trên hệ thống truyền thanh xã; tiếp phát đầy đủ các chương trình phát thanh của
đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trung tâm VH,TT&TT huyện;
- Lồng ghép công tác tuyên truyền vào những buổi họp thôn, tổ dân phố,
trong những buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ.
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Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của UBND huyện Đạ Tẻh. Đề nghị các
cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL;
- Sở TTTT;
- CT, 02 PCT;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT.
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