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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

        Số:           /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 06 tháng 11 năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp,  

Đại hôi Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII,  nhiệm kỳ 2020- 2025 

tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội 

Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế 

hoạch số 287-KH/TU ngày 04/11/2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về Tuyên 

truyền  Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 

VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 

VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

là đ t sinh hoạt chính trị s u rộng trong toàn Đảng, toàn d n, toàn qu n, c    ngh a 

chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước. 

Để làm tốt công tác tư tưởng, 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, Sở 

Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các 

cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến 

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền n ng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên 

và quần chúng nh n d n trong tỉnh về   ngh a, tầm quan trọng của Đại hội, tạo sự 

đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

- Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nh n d n nhận 

thức s u s c h n về quan điểm, chủ trư ng, định hướng của Đảng, nh m tiếp tục 

kiên định mục tiêu độc lập d n tộc g n liền với chủ ngh a xã hội và hội nhập quốc 

tế. 

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền, qu n và nh n d n các d n tộc 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát huy tinh thần yêu nước,   chí tự lực, tự cư ng, sức 

mạnh đại đoàn kết d n tộc; vận động các tầng lớp nh n d n tham gia x y dựng 
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Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 

XIII của Đảng; thi đua thực hiện th ng l i Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2015-2020, lập thành tích cao nhất chào m ng Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

- Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đ t sinh hoạt 

chính trị s u rộng trong toàn Đảng, toàn d n, toàn qu n, v  vậy công tác tuyên 

truyền cần đư c triển khai đồng bộ, kịp th i t  tỉnh đến c  sở. Các hoạt động tuyên 

truyền phải đa dạng, phù h p với t ng đối tư ng cụ thể; xác định rõ nội dung trọng 

t m, ưu tiên; tùy theo th i điểm mà c  nội dung tuyên truyền phù h p đảm bảo 

thông tin nhanh, kịp th i, thiết thực và hiệu quả. 

- Nội dung, h nh thức tuyên truyền cần đư c thư ng xuyên đổi mới. Tập 

trung định hướng và tổ chức tốt việc lấy   kiến các tầng lớp nh n d n đối với các 

dự thảo văn kiện tr nh Đại hội XIII của Đảng. Tăng cư ng đối thoại để n m b t t m 

tư, nguyện vọng của nhân dân. 

- Phát huy thế mạnh của phát thanh, truyền h nh, thông tin điện tử, thông tin 

c  sở đảm bảo công tác tuyên truyền đư c s u rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên 

và tầng lớp nh n d n trên địa bàn. Tăng cư ng đưa những thông tin tích cực trên 

các phư ng tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội của các c  quan, đ n 

vị, địa phư ng. 

- Chú trọng đưa thông tin về c  sở, miền núi, đồng bào d n tộc thiểu số và 

vùng kinh tế kh  khăn của tỉnh. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền thường xuyên 

1.1.Tuyên truyền về giá trị, nội dung c  bản, cốt lõi và những nội dung đư c 

Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ ngh a Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; mục tiêu độc lập d n tộc và chủ ngh a xã hội; vai trò, trách nhiệm của cán 

bộ, đảng viên, nh n d n trong học tập, vận dụng chủ ngh a Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong t nh h nh mới. 

1.2.Tuyên truyền sự ra đ i và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam 

qua các kỳ Đại hội; về Cư ng l nh, Điều lệ Đảng, những vấn đề mới trong công tác 

l  luận của Đảng; kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. 

1.3.Tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ 

Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; 287-KH/TU ngày 04/11/2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về 

Tuyên truyền  Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
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Đảng; các văn bản chỉ đạo của Trung ư ng, của tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ chức 

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

1.4.Tuyên truyền   ngh a, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, th i 

điểm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần 

thứ VII và Đại hội XIII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức Đại hội 

điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội điểm để tiến tới tổ chức 

thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; các văn kiện dự thảo tr nh Đại hội Đảng bộ 

các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc đ ng g p   kiến của các c  quan, tổ chức, 

cán bộ, đảng viên, nh n d n vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội  

XIII của Đảng. 

1.5.Tuyên truyền, phổ biến s u rộng kết quả, phong trào thi đua, các hoạt 

động thiết thực, quyết t m thực hiện th ng l i Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; t nh h nh 

thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả 

thực hiện Nghị quyết Trung ư ng 4 (kh a XII) về “Tăng cường 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 hoá" trong nội bộ”; 

những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nh n và bài học kinh nghiệm trong 

công tác x y dựng Đảng 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; kết 
quả đạt đư c trong phát triển kinh tế – xã hội của các ngành, đ n vị, địa phư ng 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

1.6.Tuyên truyền Các phong trào thi đua yêu nước, các công tr nh chào 

m ng các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước trong các 

năm 2019, 2020 g n với việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; những nh n tố mới, điển h nh tiên tiến trên các l nh vực, nhất là trong 

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong thực hiện Nghị quyết 

Trung ư ng 4 (kh a XII) về “Tăng cường 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 hoá" trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. 

1.7. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về Đại hội Đảng các cấp để giúp 

ngư i Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè và nh n d n các nước hiểu đúng, ủng hộ 

công cuộc đổi mới của Đảng và Nh n d n ta. 

1.8. Tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 

trong suốt chặng đư ng 90 năm lãnh đạo đấu tranh giải ph ng d n tộc, x y 

dựng và bảo vệ Tổ quốc g n với hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp. 
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1.9. Chủ động, kịp th i cung cấp thông tin, đặc biệt là các thông tin đư c báo 

chí và dư luận quan t m nh m đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm sai trái 

thù địch; chống  m mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các 

phần tử c  hội chính trị, l i dụng việc g p   vào dự thảo các văn kiện đại hội 

để xuyên tạc về công tác nh n sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, 

l i ích nh m, g y mất đoàn kết nội bộ, thái độ th   , thiếu trách nhiệm,  sai 

trái trên không gian mạng, g p phần định hướng dư luận xã hội, thiếu   thức x y 

dựng Đảng… 

2. Các đợt tuyên truyền cụ thể 

2.1. Đợt 1: Từ nay đến tháng 6/2020: tập trung tuyên truyền đại hội 

chi, đảng bộ cơ sở, đại hội đảng bộ các huyện, thị, thành phố và tương 

đương 

- Tuyên truyền các đ t sinh hoạt đ ng g p   kiến của các tầng lớp nh n d n, 

nhất là   kiến của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học 

công nghệ và các chuyên gia đ ng g p vào các văn bản dự thảo tr nh đại hội đảng 

bộ các cấp. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của đảng 

bộ các địa phư ng, nhiệm kỳ 2015-2020; các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào 

m ng Đại hội và các ngày lễ lớn trong các năm 2019, 2020. 

- Tuyên truyền kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc của cán bộ 

và nh n d n, định hướng tốt dư luận xã hội, phục vụ đại hội Đảng. 

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị trước đại hội và diễn biến đại hội cấp 

huyện, thị, thành phố và tư ng đư ng. 

- T nh cảm và nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong tỉnh hướng 

tới đại hội; các điển h nh tiên tiến về dự đại hội. 

- Các hoạt động và kết quả đại hội Đảng bộ các cấp; chú trọng tuyên truyền 

những kinh nghiệm rút ra t  các đại hội điểm cấp c  sở, huyện, thị, thành phố và 

tư ng đư ng. 

- Việc triển khai đưa Nghị quyết đại hội cấp huyện, thị, thành phố và tư ng 

đư ng vào cuộc sống của các cấp, các ngành. 
 

2.2. Đợt 2: Từ tháng 7/2020 đến ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 
 

- Trước khai mạc Đại hội, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: 
 

+ Dự thảo văn kiện tr nh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ  
2020 - 2025. 
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+ Thành tựu của tỉnh 30 năm thành lập và phát triển tỉnh và 5 năm thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020); 

những bài học kinh nghiệm, phư ng hướng vư t qua kh  khăn, thách thức 

để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội. 
 

+ Kết quả các phong trào ở các c  quan, đ n vị, địa phư ng thi đua lập 
thành tích chào m ng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 
 

+ Ý kiến đ ng g p của quần chúng nh n d n và của đại hội các cấp đối 
với dự thảo các văn kiện tr nh Đại hội Đảng bộ lần thứ VII. 
 

+ Tuyên truyền kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc mà 
cán bộ và nh n d n quan t m; định hướng tốt dư luận xã hội, phục vụ đại 

hội Đảng. 
 

+ Công tác chuẩn bị đại hội, các công tr nh, các hoạt động văn hoá, 
văn nghệ chào m ng đại hội. 
 

- Trong quá trình diễn ra đại hội, tập trung tuyên truyền các nội dung  
sau: 
 

+ Phản ánh những t m tư, t nh cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng 

viên và quần chúng nh n d n đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 
 

+ Các hoạt động của đại hội. 
+ Các văn kiện chính thức đư c tr nh bày tại đại hội. 
+ Thảo luận và các quyết định của đại hội. 

 
2.3. Đợt 3: Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đến quý I/2021 

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) 
 

- Tuyên truyền các hoạt động chào m ng thành công của Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ VII. 
 

- Kết quả bầu cử. 
 
- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 
 
- Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 
 
- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các địa 

phư ng, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ VII. 
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- Các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc đ ng g p   kiến 
của các sở, ban, ngành, các tổ chức và cá nh n, của Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 
 
- Những kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của 

Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-

2020; phư ng hướng, nhiệm vụ và giải pháp vư t qua kh  khăn, thách thức 

về kinh tế và những biến đổi nhanh ch ng, phức tạp về chính trị ở trên thế 

giới và khu vực trong những năm tiếp theo. 
 
- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Quy chế bầu 

cử trong Đảng; tiêu chuẩn, c  cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung 

ư ng Đảng (kh a XIII). 
 
- Các tập thể và cá nh n điển h nh tiên tiến đư c vinh danh tại Đại hội 

Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; 

những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập 

thành tích chào m ng Đại hội XIII của Đảng. 
 
- Ý kiến đ ng g p vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và 

t nh cảm của các tầng lớp nh n d n về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là 

những mong muốn của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội. 
 

* Trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng tập trung 

tuyên truyền các nội dung sau: 

- T nh cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nh n 
d n đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
 

- Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu trong Đoàn đại biểu của tỉnh đi 
dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
 

- Tầm v c,   ngh a lần thứ XIII của Đảng. 
 

- Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội. 
 

- Các hoạt động của Đại hội. 
 

- Các văn kiện tr nh tại Đại hội. 
 

- Tham luận, các quyết định của Đại hội. 
 

- Quy chế bầu cử trong Đảng. 
 

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ư ng, Bộ Chính trị, Tổng Bí 
thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ư ng. 
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2.4. Đợt 4: Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(hết quý II/2021) 
 

- Tuyên truyền các hoạt động chào m ng thành công Đại hội XIII của  
Đảng. 
 

- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng. 
 

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
 

- Hướng dẫn tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII. 
 

- Các phong trào thi đua yêu nước, các chư ng tr nh hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII 
 

- Dư luận tích cực của nh n d n quốc tế và kết quả Đại hội XIII của  
Đảng. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng trên tất cả các phư ng tiện thông tin đại chúng trên địa bàn 

tỉnh với nòng cốt là Báo Bà Rịa-Vũng tàu, Đài Phát  thanh và Truyền h nh tỉnh. 

Đồng th i, tăng cư ng phối h p tuyên tuyền trên các c  quan thông tấn, báo chí 

Trung ư ng; trên các Tạp chí, Đặc san, Bản tin, Cổng  thông tin điện tử tỉnh và 

Trang thông tin điện tử của các c  quan Đảng, Nhà nước; phát huy hiệu quả hoạt 

động của Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh và đa dạng h a các h nh thức tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các 

cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng trên các phư ng tiện thông tin đại chúng; Tăng cư ng số lư ng tin, bài, h nh 

ảnh phản ánh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

 - Tham mưu, giúp Uỷ ban nh n d n Tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VII tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nh c nhở các 

c  quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyên 

truyền và tổng h p báo cáo định kỳ kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Uỷ ban nh n 

dân tỉnh. 

 - Phối h p với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng, hướng dẫn công tác 

thông tin tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng đối với các c  quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh thông 
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qua các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, qua các kế hoạch, công văn, đề 

cư ng định hướng, hướng dẫn thông tin tuyên truyền… 

- Tiếp tục công tác hướng dẫn, thẩm định hồ s , cấp phép các tài liệu về tuyên 

truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Chỉ đạo các c  quan thông tin đại chúng tăng cư ng tin, bài, ph ng sự tuyên 

truyền về sự lãnh đạo của Đảng, tạo dư luận xã hội tích cực ủng hộ của nh n d n 

trong nước và quốc tế về Đại hội XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, ngư i lao động của Sở nhận 

thức s u s c về   ngh a, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ 

trư ng, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng 

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

 

2. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh 

- Chủ động x y dựng kế hoạch tuyên truyền theo nội dung trên, trong đ  chú 

trọng việc mở chuyên mục tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng t  nay 

đến hết quý I/2020. 

- Đăng toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VII và Đại hội 

XIII của Đảng trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền h nh tỉnh và 

các trang thông tin điện tử của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh để lấy   kiến đ ng g p rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nh n d n. 

- Báo, đài báo cáo tổng h p   kiến đ ng g p của cán bộ, đảng viên và nh n 

d n vào các dự thảo Văn kiện gửi về Thư ng trực Tỉnh ủy (quan Ban tuyên giáo 

Tỉnh ủy). 

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: Ra số báo đặc biệt chào m ng Đại hội đại biểu lần 

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

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

+Tổ chức các diễn đàn thảo luận; đưa tin, phản ánh các cuộc trao đổi, tọa đàm 

giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nh n d n về những vấn đề liên 

quan đến đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VII , Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng; 

+ Tổ chức truyền h nh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc và những nội dung 

đư c phép công khai trong quá tr nh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 

+X y dựng phim tài liệu về những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc 

phòng 5 năm (2020-2025) của tỉnh (th i lư ng 30 phút); các clip h nh minh họa Dự 

thảo báo cáo chính trị tr nh đại hội lần thứ Vi của đảng bộ tỉnh. 

 

3. Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, 

Ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện 
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Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, 

Ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện tạo chuyên mục “Hướng tới Đại hội đảng 

các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng”. 

UBND cấp huyện chỉ đạo các Phòng Văn h a và Thông tin, Đài truyền thanh 

các huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh các xã phư ng phối h p với Ban 

Tuyên giáo cùng cấp trên địa bàn tổ chức các đ t tuyên truyền s u rộng đến mọi 

tầng lớp nh n d n trên hệ thống Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, đài 

truyền thanh các xã phư ng về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

4. Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí 

Trung ương tại Bà Rịa-Vũng Tàu 

Chủ động n m b t thông tin t  các c  quan chức năng của tỉnh c  liên quan, 

đồng th i phối h p với các c  quan thông tin đại chúng của tỉnh thực hiện c  hiệu 

quả công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh. 

 

5. Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh các xã 

phường  

- Tiếp  m, phát s ng đầy đủ các chư ng tr nh của Đài Tiếng n i Việt Nam, 

Đài Phát thanh tỉnh và thông báo kịp th i, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của tỉnh, của huyện c  liên quan đến Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các 

cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động tiếp  m, 

x y dựng chư ng tr nh và cộng tác viết tin, bài với các c  quan thông tin đại chúng, 

thư ng xuyên thông tin về diễn biến của Đại hội đảng bộ tại địa phư ng m nh, và 

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

- Phối h p với Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn 

đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh các xã phư ng tiếp 

 m đầy đủ chư ng tr nh của Đài phát thanh cấp trên; thông tin liên tục, thư ng 

xuyên, kịp th i về t nh h nh Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng trên hệ thống loa truyền thanh của Đài truyền thanh 

các huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh các xã phư ng tới các thôn, khu d n 

cư và t ng hộ gia đ nh tại địa phư ng. 

 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
 

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! 
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2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025! 

3. Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lập thành tích chào 

mừng Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ tỉnh! 

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

Cộng sản Việt Nam! 

5. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành 

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

6. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm 

vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội! 

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng! 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi 

của Cách mạng Việt Nam muôn năm! 

9. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

Trên đ y là 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, đề nghị các c  

quan, đ n vị phối h p triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC 
-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy(b/c); 

-Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh (b/c); 

-Các Sở, ban, ngành; 

-UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

-Báo BR-VT, Đài PTTH Tỉnh;                                                                     
-GĐ và  các PGĐ Sở; 

-Lưu VT, TTBCXB. 
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