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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp,

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
 lần thứ XII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng

của tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu.

Thực hiện công văn số 1548/BTTTT-TTCS, ngày 21/5/2015 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở Đại hội Đảng bộ các
cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;

Căn cứ Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 26/3/2015 của Tỉnh ủy tuyên truyền đại
hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng;

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ
các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

1. Mục đích

- Thông qua công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để giúp 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 nêu tại các văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng (viết tắt là Đại hội XII của Đảng); từ đó góp phần
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 và đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các
cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước,
ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 - Đẩy mạnh tuyên truyền góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân
đối với Đảng, với chế độ; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu
được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, đường lối
của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XII, nhất là chủ trương,
đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.



2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần phải bảo đảm đúng sự
chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, bằng nhiều hình thức phong
phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội
đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Đại hội XII của Đảng.

- Tập trung tuyên truyền cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương
điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của đảng bộ, hệ thống chính trị, quân và
dân trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V
và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phần đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2015.

- Công tác tuyên truyền đặc biệt quan tâm việc định hướng và tổ chức việc lấy
ý kiến của các tầng lớp nhân dân với các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các
cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng;
có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành động của các thế lực xấu, thù địch lợi dụng
việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm thù địch, phản động đối với đại
hội đảng bộ các cấp, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Đại hội XII của Đảng.

II. Nội dung và hình thức tuyên truyền:

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ
đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại
hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI và Đại hội XII của Đảng; những
khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ
tới gắn với việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội giai đoạn 2011-2020.

- 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; Dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần VI và Đại hội XII của Đảng…

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ
2010 – 2015; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế,
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 2015-2020; các chương trình, kế hoạch hành động đưa Nghị quyết Đại hội vào
cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội
XII của Đảng.



- Công tác phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng ngày lễ lớn
của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI tiến tới Đại hội
XII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về
xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

-  Bên cạnh trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội cần song song tuyên truyền
đấu tranh, phản bác các 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, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ
Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và 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. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn
tỉnh với nòng cốt là Báo BR-VT, Đài Phát  thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng thời,
tăng cường phối hợp tuyên tuyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương;
trên các Tạp chí, Đặc san, Bản tin, Cổng  thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin
điện tử của các cơ 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 hóa các hình thức tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các
cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường số lượng tin, bài, hình
ảnh phản ánh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên
truyền Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan
thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền và tổng
hợp báo cáo định kỳ kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phối hợp 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
XII của Đảng đối với các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh thông qua các
hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, qua các kế hoạch, công văn, đề cương định
hướng, hướng dẫn thông tin tuyên truyền…



- Tiếp tục công tác hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, cấp phép các tài liệu về tuyên
truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên
truyền về sự lãnh đạo của Đảng, tạo dư luận xã hội tích cực ủng hộ của nhân dân
trong nước và quốc tế về Đại hội XII của Đảng.

- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Sở nhận
thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương,
định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
VI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

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

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nội dung trên, trong đó chú
trọng việc mở chuyên mục tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ VI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ nay đến hết
quý I/2016.

- Đăng toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI và Đại hội XII
của Đảng trên Báo BR-VT, Đài PTTH tỉnh và các trang thông tin điện tử của Báo
BR-VT, Đài PTTH tỉnh để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và
nhân dân.

- Báo, đài báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân
vào các dự thảo Văn kiện gửi về Thường trực Tỉnh ủy (quan Ban tuyên giáo Tỉnh
ủy).

- Báo BR-VT: ra số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ VI của
Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 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 nhân dân về những vấn đề liên
quan đến đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI , Đại hội lần thứ XII của
Đảng;

+ Tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc và những nội dung
được phép công khai trong quá trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

+Xây dựng phim tài liệu về những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc
phòng 5 năm (2011-2015) của tỉnh (thời lượng 30 phút); các clip hình minh họa Dự
thảo báo cáo chính trị trình 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

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 VI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng”.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài
Phát thanh cấp huyện, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp trên địa bàn
tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên hệ thống Đài
Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

4. Đài Phát thanh cấp huyện và Đài truyền thanh cấp xã

- Tiếp âm, phát sóng đầy đủ các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài
Phát thanh tỉnh và thông báo kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của
tỉnh, của huyện có liên quan đến Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chủ động tiếp âm, xây dựng
chương trình và cộng tác viết tin, bài với các cơ quan thông tin đại chúng, thường
xuyên thông tin về diễn biến của Đại hội đảng bộ tại địa phương mình, và hướng tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Đài
Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình của Đài phát thanh cấp trên; thông
tin liên tục, thường xuyên, kịp thời về tình hình Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên hệ thống loa truyền thanh của Đài
Truyền thanh cấp xã tới các thôn, khu dân cư và từng hộ gia đình tại địa phương.

5. Thời gian thực hiện và chế độ báo cáo 

- Thời gian thực hiện:

+ Đợt 1: Từ tháng 1/2015 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ VI (hết tháng 10/2015).

+ Đợt 2: Từ sau Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ VI đến Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng.

+ Đợt 3: Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Chế độ báo cáo: 

Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi Báo cáo
kết quả tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI tiến tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng của đơn vị mình về Sở Thông tin và
Truyền thông trước ngày 25/10/2015 (Báo cáo bằng file điện tử gửi trước quan địa chỉ
Email: nguyenhatttt@gmail.com) để kịp tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần VI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên các phương
tiện thông tin đại chúng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.



Nơi nhận:                                                                                                KT.GIÁM ĐỐC
- Bộ TT&TT;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC
- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- BGĐ Sở;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo BR-VT;
- Đài PTTH tỉnh;
- Các văn phòng đại diện,
 phóng viên thường trú các báo trên địa bàn tỉnh;
- Lưu VT, P.BCXB.
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