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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 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTU, ngày 13/11/2019 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy 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, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn tại 

văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị 

quan trọng và các ngày lễ trọng đại của đất nước, từ đó góp phần tạo sự thống nhất 

về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội 

để tổ chức thành công và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống. 

- Cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tinh thần phấn 

đấu, nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân huyện Côn Đảo phát huy cao độ tinh 

thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng. 

- Giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính 

trị của Đại hội Đảng các cấp, về những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực mà 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Côn Đảo và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 

đạt được trong 5 năm qua. Qua đó, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh 

đạo của Đảng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển huyện 

Côn Đảo và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần phải bảo đảm đúng sự chỉ 
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đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng; bằng nhiều hình thức phong 

phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào thành công của 

Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Gắn nội dung tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng với 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 chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển 

hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy 

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

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua 

mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội. 

- Tổ chức tốt việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia 

đóng góp xây dựng văn kiện trình Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời hành 

động của các thế lực thù địch lợi dụng việc đóng góp ý kiến để đề xuất, phát tán 

các thông tin, sai trái, thù địch chống phá Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ 

nghĩa; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá 

hoại công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền thường xuyên 

- Tuyên truyền những thành tựu; kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại trong 

nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; tuyên truyền về 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. 

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định 

hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền việc triển khai lấy ý kiến đóng góp xây dựng Văn kiện của các cơ 

quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ 

các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá của nhiệm kỳ Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả 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 chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
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hoá” trong nội bộ”; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học 

kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ 

nhiệm kỳ tới; những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình, kế hoạch hành động đưa nghị quyết 

Đại hội vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và kinh nghiệm trong chỉ đạo 

và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình 

chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước trong 

năm 2020 gắn với việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên 

các lĩnh vực, nhất là trong 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 chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 

trong nội bộ” và Chỉ thị 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”. 

- Tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 

chặng đường 90 năm lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc gắn với hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.  

- Trong quá trình diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp luôn coi trọng việc tuyên 

truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu 

“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi 

dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội để xuyên tạc 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... 

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 huyện Côn Đảo lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 

- Tuyên truyền các đợt sinh hoạt đóng góp ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, 

nhất là ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí,... đóng góp vào các 

văn bản dự thảo trình Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Nghị 

quyết chi, đảng bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm 

kỳ 2015-2020; các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng và các 

ngày lễ lớn trong năm 2020. 

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

Nhân dân (nếu có), định hướng tốt dư luận xã hội, phục vụ Đại hội Đảng. 



4 

 

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

- Tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân 

hướng tới Đại hội; các điển hình 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 từ Đại hội điểm cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

- Việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 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 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

+ Thành tựu sau 30 năm thành lập 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, 

phương hướng vượt qua khó 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 ban, ngành, địa phương, đơn vị thi đua lập 

thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 

+ Ý kiến đóng góp của quần chúng Nhân dân và của Đại hội đảng bộ các cấp 

đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 

+ Tuyên truyền kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc mà cán bộ và 

Nhân dân quan tâm (nếu có); định hướng tốt dư luận xã hội, phục vụ Đại hội Đảng.  

+ Công tác chuẩn bị Đại hội, các công trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

chào mừng Đại hội. 

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

+ Phản ánh những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và 

quần chúng Nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 

+ Các hoạt động của Đại hội. 

+ Các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội. 

+ Thảo luận và các quyết định của Đại hội. 

+ Kết quả bầu cử. 

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) 
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- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- 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 và Chương 

trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các địa 

phương, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 

- Các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của 

các ban, ngành, các tổ chức và cá nhân, của Đại hội đảng bộ các cấp vào dự thảo 

văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

- Những kết quả 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 2015 - 2020; phương 

hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức về kinh tế và những 

biến đổi nhanh chóng, 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 XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; 

tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). 

- Các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được 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 mừng Đại 

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

* Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng tập trung tuyên truyền: 

- Tình cảm của các tầng lớp Nhân dân hướng về Đại hội XIII của Đảng, đặc 

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

- Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu trong đoàn đại biểu của tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 

- Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội lần thứ XIII của Đảng;  

- Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; 

- Các hoạt động của Đại hội; 

- Các văn kiện trình 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 ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban 

Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 
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2.4. Đợt 4: Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (hết quý 

I/2021) 

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng 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, Nghị 

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

Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X; 

- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X; 

- Dư luận tích cực của Nhân dân về kết quả Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện: Đài 

Truyền thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử của huyện, website du lịch 

Côn Đảo; tuyên truyền trực quan: panô, áp phích, băng rôn, biểu ngữ,... 

2. Ngành Tuyên giáo tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tăng cường công tác 

tuyên truyền miệng trước, trong và sau Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị, các ngày lễ trọng đại của 

đất nước, của tỉnh và huyện. 

3. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị góp ý các văn kiện trình Đại hội đảng 

bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong các tổ chức 

đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp, các ngành. 

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 

các ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh và huyện; triển khai các hoạt động 

thông tin cổ động trực quan, khánh tiết cổ vũ, tuyên truyền cho Đại hội; gắn biển 

các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tuyên truyền về Đại hội đảng 

bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với các 

hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 30 năm ngày 

thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các sự kiện chính trị, các ngày lễ trọng đại của 
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đất nước, của tỉnh; phối hợp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cho cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội 

đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. 

- Chủ động biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ 

các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai lực lượng 

báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng theo các nội 

dung tuyên truyền thường xuyên và nội dung tuyên truyền theo các đợt cụ thể. 

- Chủ trì, phối hợp Ban Chỉ đạo 35 huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

định hướng tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái thù địch; 

chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội 

chính trị lợi dụng các sự kiện Đại hội để chống phá, xuyên tạc. 

- Thẩm định nội dung phim tư liệu về thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng - 

an ninh và xây dựng Đảng của của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 

phục vụ công tác tổ chức Đại hội và thông tin tuyên truyền. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ 

chức triển lãm ảnh về thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng 

Đảng của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phục vụ công tác tổ chức 

Đại hội và thông tin tuyên truyền. Địa điểm tổ chức triển lãm: Tại sảnh Hội trường 

tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X. 

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội 

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

- Chủ động nắm bắt kịp tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân để giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh và báo cáo 

theo quy định; Phát huy tốt vai trò của đội ngũ làm công tác thông tin tuyên truyền 

và đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và internet trong 

công tác tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

2. Ủy ban nhân dân huyện: 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt 

động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin cổ động (triển 

lãm sách, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, panô, khẩu hiệu, áp phích, cờ phướn...) 

chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng phù hợp với trọng tâm của các đợt tuyên truyền cụ thể; 
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- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện trong 

nhiệm kỳ 2015 - 2020, phục vụ công tác tổ chức Đại hội và thông tin tuyên truyền; 

- Xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

X; chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ X; chương trình nghệ thuật lưu diễn phục vụ Nhân dân. 

- Mở chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng các sự kiện chính trị, 

các ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện trên sóng phát thanh, truyền hình. 

- Xây dựng phim tư liệu về thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

và xây dựng Đảng của của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phục vụ 

công tác tổ chức Đại hội và thông tin tuyên truyền. 

- Tổ chức đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu lần thứ XIII 

của Đảng trên sóng phát thanh, truyền hình, website... để lấy ý kiến rộng rãi cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa tin, phản ánh các cuộc trao đổi, tọa đàm giữa lãnh 

đạo hoặc tổ chức đảng với Nhân dân về những vấn đề liên quan đến Đại hội đảng 

bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Phối hợp cùng Văn phòng huyện trang trí trong và ngoài hội trường nơi diễn 

ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X. 

- Tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ X; tiếp sóng truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội 

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

3. Cấp ủy các cơ sơ đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện 

- Tăng cường công tác tư tưởng, tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị của Đại hội Đảng các cấp, về 

những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân 

dân huyện Côn Đảo và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong 5 năm qua.  

- Vận động, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp xây 

dựng văn kiện trình Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. Đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; 

chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội 

chính trị, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội để xuyên tạc 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... 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia 

các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng các sự kiện chính trị 
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quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020 gắn với việc tuyên truyền 

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

V. 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 toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng 

sản Việt Nam! 

3. 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! 

4. 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! 

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

Đại hội XIII của Đảng! 

6. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2020-2025! 

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

Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ tỉnh! 

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

Cách mạng Việt Nam muôn năm! 

9. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X, nhiệm kỳ 

2020-2025! 

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

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

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

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

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c), 

- Văn phòng, UBKT, các Ban Huyện ủy, 

- Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, 

- Lưu Văn phòng huyện. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Văn Đức 
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