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UBND HUYỆN CÔN ĐẢO
ĐÀI TR.THANH-TR.HÌNH
Số: 11.

/KH.TTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Côn Đảo, ngày 21 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
Cao điểm thông tin, tuyên truyền
Đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện Côn Đảo
Thực hiện Kế hoạch số 196-KH/HU ngày 21/5/2019 của Huyện uỷ Côn Đảo
về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng. Đài Truyền thanh - Truyền hình (TT-TH) Côn Đảo xây dựng kế hoạch đợt
cao điểm thông tin, truyên truyền về Đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện Côn
Đảo như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tổ chức thông tin, tuyên truyền trên sóng PT, TH đài Côn Đảo và đài
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng các cấp trên
địa bàn huyện Côn Đảo tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Góp phần tuyên truyền, giới thiệu những đảng viên và tổ chức cơ sở đảng có
nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua tại cơ quan
chi bộ.
2. Yêu cầu
- Tăng thời lượng để tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trên
sóng PT & TH của đài huyện và trên sóng PT&TH của Đài tỉnh.
- Hoạt động tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú,
nội dung toàn diện thiết thực trên tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh (CT-KT-VH-XH-QP-AN); bám sát sự chỉ đạo của
Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU), các Ban Đảng trực thuộc Huyện ủy.
- Thông qua tuyên truyền giúp cho đảng viên và nhân dân trong huyện nâng
cao nhận thức chính trị về đại hội đảng các cấp, từ đó phát huy dân chủ, trí tuệ, tích
cực tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình đại hội và tham gia tổ
chức thành công đại hội đảng các cấp.
II. NỘI DUNG VÀ CÁC MỐC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền về chặng đường 90 năm ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng
sản Việt Nam qua các kỳ đại hội. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của

-2-

đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X và chào mừng
Đại hội lần thứ VII Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
- Tuyên truyền những nội dung cơ bản trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội
Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể tuyên truyền các nội dung trong Dự
thảo Báo cáo chính trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
(2015 – 2020) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai
đoạn 2020 – 2025.
- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng; ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân
đối với sự lãnh đạo của Đảng, của BCH Đảng Bộ huyện trên các lĩnh vực CT-KTVH-XH-QP-AN trước thềm đại hội.
- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp đặc biệt Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ Huyện nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các cơ
quan, đơn vị trong toàn huyện thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các
cấp mà tập trung là đại hội cấp cơ sở và cấp huyện.
2. Các mốc tuyên truyền:
a. Đợt I từ tháng 01/2020 đến hết tháng 3/2020:
- Tập trung tuyên truyền những thành quả nổi bật trên các lĩnh vực CT-KTVH-XH-QP-AN, trong đó chú trọng tuyên truyền những kết quả qua 05 năm thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Chú trọng phân tích
nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về thành công và hạn chế, khuyết điểm.
- Tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội của BTVHU
và của các Ban Đảng trực thuộc Huyện ủy.
- Tuyên truyền ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân cho Dự thảo văn
kiện của Ban chấp hành Trung ương đảng (BCHTW), của BCH Đảng Bộ Tỉnh và của
BCH Đảng Bộ Huyện. Chú ý các ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng,
cán bộ hưu trí, các tầng lớp trí thức …
- Tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức, và kết quả đại hội điểm cấp cơ sở.
b. Đợt II từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2020:
- Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng đề cương thực hiện một phim tài liệu có
thời lượng 30 phút trình Ban Tuyên giáo HU phê duyệt. Nội dung phim nhằm phản
ánh toàn diện các mặt: CT-KT-VH-XH-QP-AN-Xây dựng Đảng bô huyện Côn Đảo
qua 05 năm dưới sự lãnh đạo của tập thể BCH Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tập trung tuyên truyền các nội dung chủ yếu của các Dự thảo gồm Dự thảo
văn kiện BCH TW khóa XII nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội XIII; Dự thảo văn
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kiện BCH Đảng Bộ Huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu
Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tiếp tục tuyên truyền ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân cho các
Dự thảo văn kiện trình đại hội các cấp.
- Tuyên truyền công tác chỉ đạo của BTV HU chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp
cơ sở theo Kế hoạch của BTV HU Côn Đảo.
- Tuyên truyền kết quả đại hội cấp cơ sở và các hoạt động chào mừng của các
cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn.
c. Đợt III từ ngay sau đại hội cấp cơ sở đến ngày diễn ra đại hội cấp huyện:
- Tiến hành các bước thực hiện phim tài liệu phục vụ đại hội Đảng Bộ Huyện
gồm: xây dựng kịch bản, lời bình, biên tập nội dung, lựa chọn cảnh quay, phỏng vấn
một số nhân vật có liên quan đến nội dung phim, tổ chức dàn dựng, trình chiếu để
BTG HU xét duyệt hình ảnh nội dung trước khi chiếu phục vụ đại hội.
- Trong thời gian này tiếp tục tuyên truyền ý kiến đóng góp của các tầng lớp
nhân dân cho Dự thảo văn kiện trình đại hội cấp huyện, cấp Tỉnh và cấp Trung ương.
Trong đó tập trung cho Dự thảo văn kiện của BCH Đảng bộ Huyện lần thứ IX nhiệm
kỳ 2015-2020 trình Đại hội lần thứ X BCH Đảng Bộ Huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
- Phản ánh tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân cũng như phản ảnh
tính hình huyện đảo trước thời điểm diễn ra đại hội cấp huyện.
- Trong ngày diễn ra đại hội đảng bộ huyện: sẽ đưa tin khai mạc, diễn biến
trong các ngày đại hội và kết quả đại hội. Đồng thời, sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp
trên sóng đài huyện để nhân dân theo dõi.
d. Đợt IV từ sau Đại hội đại biểu Đảng Bộ Huyện đến ngày 31/12/2020:
- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2020-2025 vừa kết thúc.
- Tuyên truyền, phản ánh các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp
chủ yếu để lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện
Côn Đảo giai đoạn 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Huyện
Đảng Bộ lần thứ X vừa thông qua.
- Tuyên truyền tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Huyện
Đảng Bộ lần thứ X tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư.
- Tuyên truyền phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong
huyện, khẳng định sự thành công của đại hội đảng các cấp.
III/ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ:
Nội dung thông tin, tuyên truyền gồm: đưa tin tất cả các hoạt động từ công
tác chuẩn bị đến tổ chức đại hội đảng các cấp; từ cấp cơ sở đến cấp huyện. Phản ánh
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công tác chuẩn bị, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo và tổ chức đại hội của tất cả các tổ
chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện và công tác chuẩn bị tiến tới đại hội Đảng bộ
huyện Côn Đảo. Đưa tin về các sự kiện; viết các bài phản ánh; thực hiện các phóng
sự liên quan đến quá trình chuẩn bị cho đến ngày đại hội. Các tin, bài, phóng sự đều
thực hiện cả 3 loại hình báo chí phát thanh, truyền hình và đăng trên trang web của
Đài.
Nội dung và kinh phí cụ thể theo bảng dưới đây:
(Căn
cứ
Chương
III,
Nghị
định
số: 18/2014/NĐ-CP,
ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ qui định Chế độ Nhuận bút).

ST

1

2

3

4

5

6

7

Nôi dung chi

Nhuận bút Tin các
loại (bao gồm người
viết + quay và dựng
phim)
Nhuận bút bài PTTH (bao gồm người
viết + quay và dựng
phim)
N.Bút phóng sự (bao
gồm người viết +
quay và dựng phim)
N.bút bài phỏng vấn
(bao gồm người viết
+ quay và dựng
phim)
N.bút phim tài liệu
30 phút (bao gồm
người viết + quay và
dựng phim)
Biên tập CTr PB các
văn bản pháp luật
liên quan
Biên tập C.tr ca nhạc

Tổng
số sản
phẩm

Hệ số
trung
bình 1
tin

120 tin

1*2

298.000

Thù lao
nhuận
bút 1
tin(70%
giá trị
một tác
phẩm)
208.600

20 bài

4*2

1.192.000

834.400

40.528.000

12

6*2

1.788.000

1.251.600

36.475.200

5

4*2

1.192.000

834.400

10.132.000

1

25*2

7.450.000

5.215.000

12.665.000

3

3

447.000

312.900

2.279.700

2

3

447.000

312.900

1.519.800

Giá trung
bình cho
một sản
phẩm

Thành tiền

60.792.000
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Xăng cho phóng viên
6USB dùng để copy
phim
10 Tiền phục vụ tổ chức
truyền thanh trực tiếp
và làm thêm giờ cho
bộ phận kỹ thuật
8
9

200 lít
01cái

20.000đ/l

12
người
Tổng cộng

4.000.000
200.000
10.000.000

178.591.700

Ghi chú:
- Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở.
- Hệ số: là cách chấm điểm cho mỗi sản phẩm tin hoặc bài, phóng sự…Đối với
tin, chỉ chấm ở mức 1/10; đối với bài, phóng sự chỉ chấm ở mức tối đa là 6/30 so với
qui định tại Nghị định 18 nói trên. Hệ số trung bình là tính bình quân giữa các sản
phẩm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
a. Đồng chí Trưởng đài:
- Có trách nhiệm chỉ đạo chung công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp từ
nay đến khi đại hội Đảng các cấp hoàn thành theo Kế hoạch của HU và kế hoạch cao
điểm thông tin về đại hội đảng các cấp của Đài.
- Chịu trách nhiệm viết kịch bản, lời bình, đạo diễn, chỉ đạo dàn dựng cho bộ
phim tài liệu phục vụ đại hội Đảng Bộ Huyện lần thứ X. (Thời gian hoàn thành phim
trước ngày diễn ra đại hội Đảng bộ huyện khoảng 02 tuần để tổ chức dàn dựng và xét
duyệt nội dung).
b. Đồng chí Phó đài phụ tuyên truyền:
- Tổ chức quán triệt, triển khai và trực tiếp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này tại
bộ phận Phóng viên-Tuyên truyền của Đài.
- Định hướng chủ đề, phân công đề tài cụ thể cho phóng viên thực hiện đúng
theo từng mốc thời gian cụ thể như kế hoạch đã đề ra.
c. Đồng chí Phó đài phụ trách kỹ thuật:
- Chỉ đạo rà soát lại các trang thiết bị kỹ thuật hiện có, có kế hoạch khắc phục,
sửa chữa để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp phát sóng về đại hội Đảng các cấp từ nay cho
đến kết thúc đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức truyền thanh trực tiếp sự kiện Đại hội
đại biểu Đảng Bộ Huyện theo yêu cầu của Tiểu Ban phục vụ đại hội và BTG HU.
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d. Tổ phóng viên biên tập:
- Triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng cặp phóng viên- quay phim thực
hiện nội dung tuyên truyền theo từng thời điểm đã được xác định tại phần II của Kế
hoạch “ NỘI DUNG VÀ CÁC MỐC TUYÊN TRUYỀN.
- Việc tuyên truyền đối với các Dự thảo văn kiện đại hội các cấp được thực
hiện như sau:
+ Đối với Dự thảo văn kiện BCH Trung ương: Viết bài tuyên truyền bằng
truyền thanh (không làm truyền hình vì không có hình).
+ Đối với Dự thảo văn kiện của BCH Đảng Bộ Huyện: Xây dựng bài, PS
truyền hình (phát lại truyền thanh). Đề tài tuyên truyền theo lĩnh vực: CT-KT-VHXH-QP-AN-Xây dựng Đảng.
+ Đối với các chi đảng bộ cơ sở: thông tin công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.
Kết quả đại hội có thể phản ánh qua bản tin tổng hợp, một số chi, đảng bộ có thể viết
bài phản ánh.
- Việc tuyên truyền Đại hội Đảng Bộ Huyện lần thứ X thực hiện như sau:
+ Xây dựng một phim tài liệu có thời lượng 30 phút, phản ánh kết quả lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và công tác xây
dựng Đảng của BCH Đảng Bộ Huyện nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Xây dựng từ 6-8 phóng sự phản ánh từng lĩnh vực qua 05 năm thực hiện
Nghị quyết đại hội.
- Từ tháng 01/2020 đến đại hội đảng bộ huyện mỗi tuần có 01 bài hoặc phóng
sự phản ánh, tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp.
Trên đây là Kế hoạch cao điểm tổ chức thông tin, tuyên truyền Đại hội đảng
các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 trên hệ
thống thông tin của Đài huyện./.
Nơi nhận:
- T.Tr Huyện uỷ (b/c);
- T.Tr UBND huyện (bc);
- Ban TG Huyện uỷ (đb);
- Phòng Tài chính-KH;
- Trưởng, phó đài;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG ĐÀI

