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KẾ HOẠCH
tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống
Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2019)
----Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/BTGTU, ngày 02/7/2019 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; căn cứ chương trình công tác năm 2019, Ban
Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày
truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2019) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền nhằm ôn lại quá trình hình thành, phát triển, truyền thống vẻ
vang và những đóng góp của Ngành Tuyên giáo trong suốt 89 năm qua đối với
công tác xây dựng Đảng; đóng góp của Ngành Tuyên giáo huyện vào công tác
xây dựng Đảng của Đảng bộ và sự phát triển chung toàn huyện. Qua đó, củng
cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo
nói riêng và nhân dân trong huyện nói chung vào sự lãnh đạo của Đảng.
Cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo giữ gìn, phát huy
truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của ngành; nêu cao tinh thần trách
nhiệm, chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,
góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.
2. Yêu cầu
Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù
hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô
trương, hình thức; lồ ng ghép với viê ̣c tuyên truyề n các chỉ thi,̣ nghi ̣quyế t của
Đảng, chính sách, pháp luâ ̣t của Nhà nước, các sự kiê ̣n chính tri ̣của đấ t nước,
của tỉnh, của huyện và nhiệm vụ của các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vi.̣
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Gắn các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành
Tuyên giáo với tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua của ngành, xã,
thị trấn, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền những nhân tố mới, điển hình tiên tiến;
thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của
tỉnh và của huyện.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang, những bài học kinh
nghiệm qua 89 năm xây dựng và phát triển Ngành Tuyên giáo của Đảng;
những thành quả, đóng góp của công tác tuyên giáo cũng như của đội ngũ
cán bộ làm công tác tuyên giáo qua các thời kỳ cách mạng; đồng thời giáo
dục truyền thống, lòng tự hào, tinh thần yêu nghề, ý thức trách nhiệm, động
viên sự phấn đấu, vươn lên của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của
Đảng; xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ tuyên giáo thật sự là những chiến
sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng.
Xác định mục tiêu, nội dung, phương thức và những giải pháp nhằm
thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình
hình mới. Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác
tuyên giáo năm 2019.
Tuyên truyền việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản
lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, gương mẫu về đạo đức, lối sống; tinh
thông nghiệp vụ, sắc sảo về chuyên môn; biết cách truyền tải đường lối, nghị
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và
nhân dân bằng nhiều phương pháp thích hợp. Phấn đấu mỗi cán bộ tuyên
giáo phải là một tấm gương tuyên truyền sống động việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có kỹ năng nói hay và đúng,
viết thạo, am hiểu lý luận và thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm; hoàn thành
tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhân dân giao phó.
Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua
lập thành tích chào mừng 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của
Đảng (1/8/1930 - 1/8/2019); các tấm gương cán bộ tuyên giáo tiêu biểu; các
mô hình hoạt động tuyên giáo có hiệu quả.
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Tuyên truyền kết quả trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng bộ
huyện trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; những tập thể,
cá nhân điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những nỗ lực của đội
ngũ cán bộ tuyên giáo trong đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt
động nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, kịp thời đấu tranh với âm
mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.
2. Hình thức tuyên truyền
Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin
nội bộ, trang thông tin điện tử của huyện, đơn vị và các ấn phẩm tuyên
truyền, cổ động trực quan, căng treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền qua
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lồng ghép trong các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội…
Tùy theo điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ, đơn vị có thể tổ chức gặp mặt
chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.
3. Thời gian thực hiện
Tổ chức tuyên truyền trong tháng 7, 8/2019; đợt cao điểm từ ngày 15/7
đến ngày 01/8/2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện căn cứ kế hoạch của Ban Tuyên
giáo Huyện ủy chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đảm
bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả; gắn với việc tuyên truyền thực hiện các chỉ
thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.
Kip̣ thời thông tin tình hiǹ h tư tưởng và dư luâ ̣n xã hô ̣i; đấ u tranh phản bác
những quan điể m, luâ ̣n điê ̣u sai trái, xuyên ta ̣c của các thế lực thù đich.
̣
2. Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện tích cực thông tin,
tuyên truyền về quá trình thành lập và phát triển của ngành Tuyên giáo;
những đóng góp của công tác Tuyên giáo huyện Phú Bình trong quá trình xây
dựng và phát triển Đảng bộ huyện. Tuyên truyền, nêu gương những tập thể,
cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên giáo qua các thời
kỳ. Đấu tranh, phản bác những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, kích động của
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các thế lực thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như những
đóng góp của ngành Tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện uỷ,
- Các chi Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH cấp huyện,
- Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông,
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

Nguyễn Tuấn Hưởng

