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S: 05  KHIDU Tuyên Qz&ng, ngay4c tháng 01 nám 2020 

KE HOACH 
A A A• A A Tuyen truyen Bai h91 du bien Bang b9 tinh Tuyen Quang 

In thfr XVII, nhim kr 2020-2025 

Thirc hin K hoich s 01-KHITBTTKT ngày 08/01/2020 cüa Tiu ban 
tuyên truyn, khánh tit Di hti dti biêu Bang b tinh 1n thu XVII Tuyên truyn 
Dai hi  dai  biu Bang bO tinh Tuyên Quang 1.n thu XVII, nhim kS'  2020-2025. 
Bang üy Si Tài chinh xây dimg K hoach tuyên truyn Dai  hi  dai  biu Bang b 
tinh Tuyên Quang 1n thir XVII, nhim k' 2020-2025 nhu sau: 

I- MIJC BICH, YEU CAU: 

Nhm giip cho can b, dãng viên và các tang lap nhân dan trong tinh nhn 
thüc sâu sc v m%lc dIch, nghia cüa vic t chüc dai  hi dàng b các cap; vai 
trô lânh dao  cüa Bang di vâi s1r nghip xây dirng và phát triên dat nuâc; nhüng 
bài h9c kinh nghim và chü tnnmg, djnh huang lan cüa Bang, cüa cp üy cac 
cp... Tü do cüng c s1r doàn kêt, thng nht trong Bang, sr dông thuan  trong 
nhân dan; huy dng sir dóng gop trI tu cüa can e, dàng viên và các tang lap 

nhân dan vào các van kin cüa Bang, cap üy các cap nhim kS'  tói. 

Tuyên truyn, van  dng can b, dàng viên và các tng lop nhân dan huOng 
irng các phong trào thi dua yêu nithc, phân dâu th?c hin thãng lçii Nghj quyêt 
di hi dàng b các cp nhim ki  2015-2020 và Bi hi XII cüa Bang; ltp thành 
tIch chào mi'rng Dai  hi Bang b các cap, Bai hi Bang b tinh 1n thi'r XVII, 
Dti hi d.i biu toàn quéc lan thu xiii cña Bang, gn vOi kST nim các ngày 1 
iOn cüa tinh, cüa dt nuOc trong näm 2020. 

II. NO! DUNG TUYEN TRUYEN: 

1- Tuyên tmyn v giá trj, ni dung ci bàn, c& löi và nhttng ni dung 
dugc Bang ta vtn diing, phát triên m&i cüa chü nghTa Mác-Lênin, tu tuOng Ho 
ChI Minh; m1ic tiêu dc 1p dan tc và chü nghTa xâ hi; vai trO, trách nhim cüa 
can b, dãng viên, nhân dan trong hc tap, van diing chü nghia Mác-Lênin, tu 
tuOng H ChI Minh trong tInh hInh mOi. 

2- Tuyên truyn sir ra dOi và truOng thành cüa Bang Cong san Vit Nam 
qua các k' Dai  hi, v Cumig linh, Diu 1 Bang, nhftng vn d mOi trong cong 
tãc 1 luan cüa Bang; kt qua cüa vic hçc tp và lam theo tu tu&ng, dao due, 

phong cách H ChI Minh. 

3- Tuyên truyn, trin khai Chi thj s 35-CT/TW ngày 30/5/2019 cüa B 
ChInh trj v Bai  hi Bang b các cap tiên tOi Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thO 



  

XIII cüa Dâng; các van bàn chi do cüa Trung uo'ng, cüa tinh v cong tác chun 
bj, t chirc Di hi Dâng các cp tiên tOi Dai  hi XIII cüa Dâng. 

4- Tuyên truyên nghia, tam quan tr9ng, mvc  tiêu, thim viii, bôi cành, 
thii dim din ra dti hi Dàng b các cp, Thai hi Dáng b tinh Tuyên Quang 
lAn thir XVIII và Dti hi XIII cüa Dãng; quy ch bâu cir trong Dáng; vic to 
chiirc Dai  hi diem, nhAt là kinh nghim trong chi dio và th chüc Dti hi dim d 
tin ti t chiirc thành cong Dti hi Dâng b các cap; các van kin dir thão trInh 
Di hi Dáng b các cap và Dai  hi XIII cüa Dãng; vic dóng gop kin cüa các 
Ca quan, t chüc, can b, dãng viên, nhân dan vào dr thão van kin Dai  hi 
Däng b các cap, Dti hi XIII cüa Dàng. 

5- Tuyên truyn, ph bin sâu rng kt qua, phong trào thi dua, các hoat 
dng thit thrc, quy& tam thçrc hin thng lçii Nghj quy& Dai  hi Dâng b tinh 
Tuyên Quang lan thir XVI; kêt qua th'irc hin các miic tiêu, nhim vi cña nghj 
quyêt Dti hi di biêu Dàng b tinh lan thu XVI; két qua dtt dugc trong phát 
trin kinh t - xã hi cüa các ngành, dan vi, dja phuang trên da bàn tinh Tuyên 
Quang. Thông tin, tuyên truyên nhung nhân to mth, diên hInh tiên tiên cüa các 
tp th, cá nhân có thành tIch xuAt sc trên tAt cã các linh virc cuA di sng xã 
hi, nhAt là trong vic th1rc hin Ngh quyt cüa Dàng. 

6- Tuyên truyn khOng khi chào mrng phAn khi hithng v Dai  hi Dàng 
tai các dja phuang trong tinh; các chuo'ng trInh, hott dng chào mimg Dai  hi 
Dâng bô các cap, Dai  hi Dâng b tinh Tuyên Quang lan thir XVII và Dai  hi 
XIII cña Dáng. 

7- Chü dOng, kjp thôi cung cAp thông tin, dc bit là các thông tin duçic 
háo chI và du lun quan tam nhàm dâu tranh, phàn bác các thông tin sai tria trên 
không gian mng, gop phAn djnh hithng du 1un xä hi. 

8- DAy manh  cong tác thông tin di ngoi v Di hi Dáng các cAp d gitip 
ngui Vit nam rnthc ngoài, ban  be và nhân dan các nuc hiêu dimg, üng h 
cong cuc di mth cüa Dâng và nhan dan ta. 

III- TUYEN TRUYEN YE BAI HO! BiI BIEU BANG BO TINH 
LAN TH1J' XVII 

1- Các dçit tuyên truyn (03 dçit): 

- Tuyên truyn truOc Dai  hi. 

- Tuyên truyn trrnc ngày Dai  hi và trong thai gian Dai  hi. 

- Tuyên truyn sau Dai  hi. 

2- Ni dung tuyên truyên: 

2.1- Tuyên truyn trzthc Dcii h5i: 

- Tuyên truyn các ni dung co ban, dir thâo van kin trInh Dai  hi Dâng 
các cap và trInh Dai  hi XIII cüa Dáng; nhüng quan dim, chü truang, dnh 
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huàng lan duqc nêu tti các diii thào van kin cti hi XIII cüa Dãng, dc bit là 
phixcing huàng, nhim vi xây dirng và bâo v T qu& trong nhüng 11am tiêp 
theo. 

- Tuyên truyn các dçt sinh hot, các ni dung dóng gop kin cüa các Ca 
quan, th ch(rc, can b, dâng viên, nhãn dan trong tinh vào các d? thào van kin 
Di hi Dàng b và Dai  hi XIII cüa Dàng. 

- Tuyên truyn k& qua thirc hin Nghj quyt Trung ixclng 4 (khóa XIII) gn 
vai Chi thj 05-CT/TW v dy m,nh bce tp và lam theo tix tuâng, dto due, 

phong cách Ho ChI Minh; nhftng iru dim, kbuy& dim, htn ch, nguyen than 
và bài hc kinh nghim trong cong tác xây dçrng Dãng cüa các cp üy trong 5 
nàm (20 15-2020) và mic tiêu, nhim vu ki  tói. 

- Tuyên truyn cong tác chu.n bj t chirc Dai  hi; tiêu chun, co cu, d 
tui tham gia Ban chp hành Dâng b các c.p; ca cu, s lucing dai  biêu và vic 
bâu dai  biu di,r Dai  hôi cp trên. 

- Tuyên truyn hoat  dng và kt qua Dai  hi các cap, trong do chü trçng 
tuyên truyn các Dai  hi di&n cO nhung kinh nghim hay; các chizcmg trInh, k 
hoach hành dng dira nghj quyt Dai  hi vào cuc sng; nhi3ng ixu diem, khuyt 
dim và bài bce trong chi dao  và t chüc Dai  hi Dâng b các cp tiên tai t 
chüc thành cong Dti hi XIII cüa Dãng. 

2.2- Tuyên truyn trwó'c ngày Dgi h3i và trong th&i gian Dgi hi. 

- Tip tic tuyên truyn sr ra dai, vai trO lãnh dao  cüa Dâng và nhtng thành 
tiru ni bt cña Dãng cong  san Vit Nam và Dáng b tinh qua các k' dai  hi. 

- Thông tin, tuyên truyn cOng tác chun bj d t chüc Dai  hi; vic cOng 
b các dir thào van kin Dai  hi Dãng b các cap và Dai  hi  dai  biêu toàn quôc 
l.n thu XIII cUa Dâng. 

- TInh hInh, k& qua thirc hin Nghj quy& Dai  hi Dàng b các cp nhim 
ki 2015-2020; các phong trào thi dua yêu rnxâc; các tp th, cá nhân diên hInh, 
các mô hInh mâi, cách lam sang tao,  hiu qua trong thirc hin nghj quyt Dai 
hôi dai biu Dãng b tinh 1.n thu XVI; thành tIch cüa các ca quan, dan vj, dja 
phixong chào mmg Dai  hi Dáng b tinh Tuyên Quang 1n thuXVlll, Dai  hi 
Dãng b các c.p, tin tai Dai  hi  dai  biu toàn quc l.n thu XIII cüa Dàng và 
chào mrng các ngày l lan cüa dat nuóc, cüa tinh näm 2020. 

- Chü d và phixang châm chi dao,  vj tn, nghTa cüa Dai  hi. 

- Trách nhiém cüa các dai  biu dir Dai hôi. 

- Quy ch bu Cu trong Dâng. 

- Các hoat  dng cüa Dai  hi; Các van kin chInh thüc dugc trinh bay tai 

Dai hi, hoat dng thão lun và các quyt djnh cüa Dai  hi. 
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- Kt qua bâu cr Ban Chap hành, Ban Thithng vu, BI thu, Phó BI thu, Uy 
ban Kiêm tra. 

2.3- Tuyên truyn sau Dgi hç5i: 

- Tuyên truyn hott dng cüa các cp, các ngành, các dja phiiang trong 
tinh chào müng thành cong Dai  hi di biu Dáng b tinh lan thu XVII. 

- Kt qua Dai  hi dii biu Dâng b tinh 1.n thir XVII và dóng gop cüa 
Dâng b tinh vào dix thâo các van kin trInh D.i hi d.i biêu toân quôc lan thu 
XIII cUa Dâng; thãnh tiru phát trin kinh t xä hi cüa tinh 5 näm 20 15-2020. 

3- HInh thirc tuyên truyn: 

- Miii báo cáo viên, tuyên truyn viên thuc Dàng üy Khôi các cci quan 
tinh tuyen truyn cho toàn the can b, dãng vien, cong chirc, nguôi lao dng 
thuc Dâng b nghe tp trung. 

- Các chi b trrc thuc t chirc tuyén truyn tti các bui sinh hoat cljnh k' 
cüa chi b. 

3- Th?ii gian tuyên truyn: 

- Tuyên truyn truc Dai  hi: Tr tháng 0 1/2020 dn truâc ngày Dai  hi. 

- Tuyên truyn truâc ngày Dai  hi và trong thi gian Di h5i: Tü d.0 tháng 
10/2020 dn khi be mac Dai hôi. 

- Tuyên truyn sau Dai  hi: Sau ngày Dai  hi b mac. 

IV- TUYEN TRUYEN Vt DI HQI XIII CUA BANG 

1. Các chi b tp chung tuyên truyn các ni dung sau t.i các bui sinh 
hoat chi b djnh kST: 

- Trithc thii dim din ra Dai hi: 

+ Nhftng thành tçru ni bt cüa d.t rnrâc sau 35 nàm thirc hin &thng li 
dôi mOi; két qua 5 näm thirc hin Nghj quyt Dti hi l.n thu XII cüa Dáng và 5 
näm thirc hin kê hoch phát triên kinh tê - xä hi (2015-2020); phinmg hithng 
nhim vii và giái pháp trong nhüng näm tiêp theo. 

+ Cong tác chu.n bj t chüc Dti hi XIII cüa Dáng; tiêu chun, cc cu, d 
tui tham gia Ban chp hành Trung ucmg Dáng khóa XIII. 

+ Các tp th, cá nhân din hInh tiên tin dugc vinh danh tai Dai hi thi 
dua yêu nuuc các c.p và Di hi thi dua toàn quc ln thu X; nhuiig th chüc 
dãng, dáng viên tiêu biêu các phong trào thi dua 1.p thành tich chào müng Dai 
hi XIII cüa Dâng. 

+ ' kin dóng gop vào các dir thão van kin d.i hi XIII cüa Dãng và tlnh 
cam cüa các tang lap nhân dan a trong nrncc, cong dng ngi.rai Vit Nam a nrnc 
ngoâi huóng v Dâng, v Dai  hi XIII cüa Dáng, dc bit lâ nhüng mong mun 
cUa dâng viên và qun chung nhân dan di vâi Dáng. 



- Trong thèd gian din ra Dai  hi: 

+ Chü d và phiiang châm chi do, tm vóc, nghia cüa Di hi. 

+ Trách nhim cüa các dai biu dii Di hi. 

+ Quy ch bu cà trong Dãng. 

+ Các hot dng cüa Dti hi; Các van kin chInh thirc dugc trInh bay ti 
Dai hi; hoat dng thão 1un và các quyt djnh cña Dai  hi. 

+ Kt qua bu cir Ban Ch.p barth Trung rnmg Dáng, B ChInh trj, Tong bI 
thu, Ban bI thu, Uy ban kim tra Trung uang. 

- Sau th?ñ gian din ra Di hi: 

+ Kêt qua D.i hi dai  biu toàn qu& 1.n thu XIII cüa Dâng. 

+ Tuyên truyn, quán trit hçc tp Nghj quyt Dii hi XIII cüa Dãng. 

+ Các hoat dng chào ml'rng thành cong Dti hi XIII cüa Dãng. 

+ Tuyên truyn các phong trào thi dua yêu nithc; nim tin, sir tin tu&ng, 
phn kh&i cüa các tang lap nhân dan ye kêt qua Di hi. 

2. Thôi gian tuyên truyn: Can cir theo các van bàn chi do, thông báo cüa 
Dâng ñy cp trên. 

V- TO CH(JC THUC HhIN 

- Các chi b trçrc thuc: Phát dng thi dua quyt tam hoàn thành t& các 
nghim vii dixçic giao qua do dua Dàng b Sâ Tài chInh hoàn thành kê hoach 
näm 2020 và các mllc tiêu ma Nghj quyêt Di hi di biêu Dàng b tinh lan thu 
XVI d d ra; tip tiic dy mnh toàn din phong trào thi dua chào mrng di hi 
Dãng b các ctp, Dai  hi  dai  biêu Dàng b tinh ln thir XVII tiên tái Dti hi dai 
biêu toàn quôc lan thr XIII. 

- Chi b Van phOng: Trin khai treo ci Dàng, c?i T quc dung quy djnh; 
chy bang din tü tuyên truyên ye dai hi Dâng các dtp, Dai  hi di biêu Dãng 
bô tinh lan thu XVII theo các chñ dê "Dáng Gong san Vit Nam Quang vinh 
muon nàm! ", "Nu'óc C5ng hôa xã hi chñ nghia Vit Nam muOn näm! ", "chi 
tjch H chI minh sang mãi trong sy' nghip cia ching ta! ", Ddy mgnh hQc tp Va 

lam theo tw tu'ó12g, dgo thc, phong cách Hc ChI Minh! ", Toàn Dáng, toàn dan 
thi dua 4p thành tIch chào mimg Dgi h(5i dgi bku toàn quc lan thi' XIII cia 
Dáng! ", "Dáng Cong san Vit Nam — ngu'ài lânh dgo, td ch'c mi thàng lcri cia 
cánh mgng Vit Nam muOn nám! ", "Nhit lit chào mImg Dgi hi dgi biu Dáng 
b3 tInh Tuyên Quang lan th& XVII! ", "Thi dua 4p thành tIch chào micng Dgi h(5i 
dcii biêu Dáng bç5 tinh Tuyên Quang lan thü' XVII! ", Nhit lit chào mImg các 
dqi biéu ye c4c Dgi h3i dqi biéu Dáng bç5 tinh Tuyên Quang ldn thü' XVII!", 
"Quyêt tam thz!c hin thàng lcii nghj quyêt Dgi h3i dgi biéu Dáng b5 tinh Tuyên 
Quang lan th' XVII!", "Quyêt tam xáy dng tinh Tuyên Quang — Thi dO khu 
giáiphóng — Thi dO kháng chiên ngày càngphát trkn bn vth'ig". 



T/M BANG UY 
B! THU' 

- Các can b, dáng viên thuc Dãng bô: TIch crc tuyên truyn, dàng tãi, 
chia sé các bài viét có nghia v ljch st:r each mng Vit Nam và ye Dãng Cong 
san Vit Nam, Chü tjch H ChI Minh; các thông tin tIch circ trong phát triên kinh 
tê - xà hi cüa tinh; hoat  dng và kt qua Di hi các c.p; cong tác chuân bj Di 
hi di biu Dãng b tinh 1.n thi'r XVII tin toái Di hi di biéu toàn quOc lan 
thu xiii cUa Dáng. 

- Toàn th can b, dãng vien, cong chüc, ngui lao dng trong co quan 
thuing xuyên t chüc v sinh khuôn viên CG quan và ni lam vic theo khu virc 
dã duçic phân cong dam bão sach,  dçp. 

- Các chi b trirc thuc can cü k hoch thrc hin, djnh kS'  báo cáo các nôi 
dung dã th%rc hin truóc ngày 14 và 25 hang tháng d Bang üy tong hcip báo 'áo 
cap trên theo quy djnh. 

Noi nhân:  
- Tiêu ban TTKT DII XVII (báo cáo), 
- Dang Uy Khôi các CQ tinh (B/c), 
- BI thu Dãng Uy, 
- Phó Bf thu Dáng üy, 
- Các üy viên BCH Dãng b, 
- Các Chi b tr%rc thuc, 
- Li.ru: VT, DU (G.1O). 

Trtrong Quôc Khánh 
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