
UBND TINH PHIIJ THQ CONG HOA xA HQI GnU NGIILA VIT NAM 
sO ThÔNG TIN vA TRUYEN ThÔNG Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

So: /KH-STTTT Phz Tho, ngàyjfItháng 01 /2àm2020 

KE HOCH 
Tuyên truyn Dii hi Bang b các cap trong tinh tin tói 

Bii hi di biêu Pang b tinh Phil TbQ Ian thil XIX và Bi hi 
di biêu toàn quOc lan thtl XIII ella Bang 

Thirc hin K ho.ch s 110-KHJTIJ ngày 31/12/2019 cüa Ban Thuè'ng vi 
Tinh üy v tuyên truyn Dai  hi Dáng b các cap tiên tói Di hi dai  biêu Dãng 
b tinh Phü Thç !n thir XIX và Dai  hi di biêu toàn quôc Ian thu XIII ciia 
Pang; Sâ Thông tin và Truyên thông xây dcrng Kê hoch tuyên truyên nhu sau: 

I. MIJC PICH, YEU CAU 

1. Mite dIch 

- Tuyên truyn sâu rng d can b, dãng viên và Nhân dan nh.n thirc sâu 
sac ye nghia, tm quan tr9ng cüa Dui hi Pang b các cap trong tinh và Dai 
hi di bik toàn quc lan thir XIII cUa Pang; nhüng quan diem, thu tnrorng, 
djnh hix&ng 1cn nêu trong các van kin Di hi, tCr do to sir thông nhât ye tu 
t'ir&ng, chInh trj và hành dng trong Pang, sir dông thun trong xà hôi dê to chirc 
thanh Cong Pai  hi Pang b các cap. 

- Dng viên, c vu can b, dáng viên và các tng 1rp Nhân dan trong tinh 
phát huy tinh than yêu nuâc, tang cumg sue rnnh dai  doàn ket dan toe, gop 
phn bôi däp them niêm tin ella Nhân dan ta dôi vâi Pang, vói chê do; thi dua 
hoàn thành thing igi Nghj quyêt ai  hi Pang b các cap trong tinh nhiêm ki 
2015 - 2020 và Nghj quyêt Di hi Di biêu toàn quôc lan thir XII dlla Pang. 

2. Yêu cu 

Cong tác tuyên truyn phãi darn bão dung sir chi do, djnh huâng tu 
tu&ng, chInh tn; tuyêntruyên b5ng nhiêu hinh thllc phong phll, sinh dông, thit 
thirc, to không khf phan kh&i, tin tu&ng trong các tang lap Nhan dan. Nhiêm vu 
tuyên truyên phái gän vai hot dng k nim các ngày 1 ló'n dlla dt nuâc, dlla 
tinh và các phong trào thi dua yêu nuâc; biêu duang giwng nguii t& viec tOt, 
nhUng mô hlnh hay, each lam sáhg tao; dông thii dâu tranh, phãn bác cac thông 
tin sal trái, xâu dc dUa các the lirc thu djch. 

II. NQI DUNG, HINH THC, THOT GIAN 

1. Ni dung tuyên truyn 

- Tuyên truyên ye chll nghTa Mac - Lenin, tu tuO'ng HO Chi Minh; 90 
nàm ljch si:r ye yang cüa Pang, 80 näm xây drng và phát trin ella Pang ho 
tinh Phll ThQ; sir phãt triên iOn m?nh ella Pang qua các k' Dai hOi. 

- Tuyên truyn ye nghTa, tm quan trçng, miic tiêu, nhiêm vu ella Dai 
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hi dãng b các cp trong tinh và Dai hi XIII cüa Pang; các Dti hi diem dê 

tin ti t chüc thành cong Di hi Pang b các cap trong tinh. 

- Tuyên truyn v cong tác trin khai thirc hin Chi thj s 35-CT/TW 
ngày 30/5/20 19 cüa B ChInh trj ye "Di hi Pang b các cap tiên tâi Pai hi 
d.i biu toàn quc 1.n tht'r XIII cüa Pang" và các van bàn chi dao,  huóng dn 

cüa Ban Thu&ng vi1 Tinh üy ye vic to chüc Di hi Bang b các cap tiên tói 
Di hi d.i biu Pang b tinh Phü Th9 lan thu XIX, nhim kr 2020 - 2025. 

- Nhüng thành tru trên các lTnh virc: Kinh t - xã hi, qu& phông, an 
ninh, di ngo.i, xây drng Pang, xây dmg h thông chInh trj... cüa dat nithc, 
cüa dja phucing; nhüng khó khän, htn chê, nguyen nhân, bài h9c kinh nghim 
sau 5 näm thrc hin Nghj quyêt Pai hi Pang b các cap, nhim kS'  2015 - 
2020, Nghj quyêt Pi hi di biêu toàn quôc lan thr XII cüa Pang và Chiên 
hrçic phát triên kinh tê - xã hi giai doan 2011 - 2020. 

- Tuyên truyn v cac dir thão van kin trInh Pi hi Pang b các cp và 
Dai hi di biêu toàn quôc lan thi'r XIII cüa Pang; vic thão 1un, dóng gop 

kin vào các dir thão van kin. 

- Hoat dng và kt qua Dai  hi Pang b các cap, Dai hi Pang bô tinh 

lan thir XIX và Di hi XIII cüa Pang; các kê hotch triên khai thirc hin Nghj 
quy& D.i hi; nhüng uu, khuyêt diem và bài hçc kinh nghim trong chi dao va 
t chüc thành cong Dai hi Dâng b các cap. 

- Tuyên truyn các phong trào thi dua yêu nthc, các cong trInh gn bin 
chào mrng Di hOi Pang b các cap và Dai  hi  dai biêu toàn quôc lan thir XIII 
cUa Pang; nhüng nhân to miii, diên hmnh tiên tiên trên tat cà các linh v1rc, trong 
h9c t.p và lam theo tu tuOng, d.o duc, phong cách Ho ChI Minh; phucmg 
hithng dôi mâi phucing thuc lath do, nâng cao näng 1rc lãnh dto va sIrc chin 
dâu cüa các to chuc dãng, dãng viên. 

- Nhng di m6i trong cong tác nhân sir Pi hi (xay dung quy hoach 
can bt các cap, nhât là cap chiên li.rqc; quy dnh ye vic kim soát quyn l?c 
trong cong tác can b, chông chy chuc, chy quyên...); vic di mâi, sp xp 
tO chüc b may cüa h thông chInh tr; cOng tác dâu tranh bào v nn tang tu 
t.r&ng cüa Pang. 

- Phê phán, bác bO các quan dim sai trái cüa các th 1irc thu djch xuyen 
tac, phü nhn Cuang linh, du&ng lOi, nhân sir cüa Pi hi, chng phá cOng tác 
chuân bj, to chuc Dai hi; phê phán tu ti.râng be phái, cic b, gay mt doàn kt 
ni b, thai d thai ci, thiêu trách nhim, thiêu thic xây dirng Bang... 

- Tuyen truyên các ngày lê k nim 1&n cüa dt nuOc, cüa tinh: 90 nm lich 
s1r ye vaiig cüa Bang Cong san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 45 nm 
Ngày giài phóng hoàn toãn mien Nam, thông that d.t nuâc (30/4/1975 - 
30/4/2020); 130 näm Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 
75 nm Cách mng tháng Tam thãnh cOng (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quc 
khánh nrnc Cong hôa xà hi chü nghia Vit Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 80 
thành l.p Pang b tinh Phu Th9 (3/1940 - 3/2020)... 
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2. Thot gian, tien dQ tuyen truyen 

Barn sat theii gian, tMn d t chIrc Dai  hi Dãng b các cp trong tinh 
và Dai hOi toàn quc 1n thu XIII cüa Dâng. Ngoài các ni dung. tuyên truyén 
nêu trên, mi giai do.n cAn tp trung tuyen truyên các ni dung sau: 

- Giai don 1: Tir nay den thai diem hoànthành Di hi Chi, Dâng b 
cci sâ (tháng 5/2020): Tp trung tuyên truyên ye ljch sir ye yang cüa Dáng; 
nhctng thành tiru ni bt và bài h9c kinh nghim trong cong tác 1nh dao  cüa 
Dãng; các Chi thj, Huóng dn to chüc Dai  hi; cong tác chuân bj vã két qua 
th chirc Dai  hi cAp Chi, Dâng b ci s0 trong tinh; tuyên truyên kr niêm cac 
ngày 1 lan; phãn ánh tInh cam và nguyen v9ng cüa can b, dáng vien va cac 
tAng lap Nhân dan dôi vOi Dãng và Dai  hi Dãng. 

- Giai doan  2: Tr tháng 5/2020 dn khi hoàn thành Dai  hi Dâng b cac 
huyn, thânh, thj và Dâng b trirc thuc tinh (tháng 8/2020): T.p trung tuyên 
truyn các d1r thão van kin trInh các cap D.i hi và vic thão 1un, gOp vào 
các dir thão van kin; cOng tác chuân bj và két qua to chirc D.i hôi các Dâng 
b cap huyn và các Dâng b tr1rc thuc tinh; két qua 04 näm th1rc hiên Chi 
thj so 05-CT/TW ngáy 15/5/2016 cña BO ChInh trj ye day manh  viêc hoc tap 
và lam theo tr tithng, dao  duc, phong each Ho Chi Minh. 

- Giai don3: Tir sau Dai  hi Dãng b các huyn, thãnh, thj và Dãng bô 
tr1rc thuc tinh den Di hi Dâng b tinh lan thfr XIX (tháng 10/2020): Tp 
trung tuyên truyên các di,r thão van kin trinh Dai  hi Dâng b tinh lan thu 
XIX và Di hi di biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Bang; vic thão lun, gop 

vao các dir thão van kin trén. M& dqt tuyên truyên cao diem chào müng 
Di hi Bang b tinh Phü Th9 lan thu xix (chü dê, phixang châm chi dao Di 
hi, cOng tác chuân bj to chuc Dai  hi...). Tuyên truyên d.m net, tr9ng tam ye 
ni dung, hot dng diên ra tii Dti hi Bang b tinh lan thu XIX; thông tin 
nhanh kêt qua Dai hOi; Nghj quyêt Di hi; các hoat dng chào mung thành 
cong Dai  hi; huâng dan h9c tp Nghj quyêt Di hi; các phong trào, chuGng 
trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt D?.i  hi. Tuyen truyên v các tap th Va 
cá nhân then hInh tiên tiên dlx(Yc vinh danh tai  các Di hi thi dua yêu rnróc. 

- Giai doan 4: T khi hoàn thành Dai  hi Bang b tinh iAn thu XIX dn 
Dai hi  dai  bieu toàn quôc lan thu XIII cüa Bang: Tiêp tiic tuyen truyn v 
ljch su ye yang cüa Bang; thành cong Dai  hi  dai  bieu Bang b tinh Phü Tho 
lAn thu XIX; khOng khI vui tijai, phân kh&i cüa các tAng lap Nhân dan trong 
tinh ye kêt qua Dai  hi; cOng tác hçc tap, quán trit Nghj quyt Dai hôi Bang 
bô tinh; các 5' kién dóng gop vào d?thão  Van kin Bai  hi  dai  biu toàn quc 
lan thu xiii cüa Bang; cong tác chuân bj to chuc Dai  hi XIII cUa Bang; Quy 
chê bâu cir trong Bang; tiêu chuân, ca câu, d tuôi tham gia Ban ChAp hânh 
Trung irnng Bang khóa XIII. Trong thai gian din ra Dai hi XIII cüa Bang, 
can tp trung tuyên truyên tot các ni dung: TAm yóc, 5' nghta  Dai hi XHI 
cüa Bang; các yän kin trInh tai Dai hi; trách nhiêrn cüa cac dai biu y du 
Dai hôi, cac hoat dông cua Bai hôi, cac tham luan, quyêt dinh cua Dai hôi, 
két qua bâu cu Ban Chap hành Trung ixo'ng, B ChInh tn, Tng BI thi.r, Ban 
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BI thu, Uy ban Kim tra Trung lzo'ng. Chü trçng tuyên truyn v boat  dng 
cüa doàn dai  biu Dãng b tinh Phü Th9 lan thir XIX tham dir Dai  hi di 
biu toàn quôc 1n thir XIII cüa Dãng. 

- Giai doan 5: Sau Dai  hi  dai  biu toàn quc 1n thu XIII cUa Dâng: 
Tp trung tuyên truyên các hoat dng chào mirng thành cong Dai  hi  dai  biêu 
toàn quc ln thir XIII cña Bang; thông báo nhanh kêt qua Dai  hi )UII cüa 
Bang; tuyên truyn ni dung Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Bang; cong tác to 
chirc h9c tap,  quán trit, triên khai thirc hin Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa 
Bang; các phong trào thi dua yêu nuâc, các chucmg trInh hành dng tiêu biêu 
trong toàn quôc, trong tinh dé thirc hin Nghj quyêt Dai  hi XIII cUa Bang. 

3. HInh thfrc tuyên truyn 

- Xây dirng các chuyên d, chuyên trang, chuyên miic, chxang trInh 
tuyên truyên trén các an phâm báo chI, kênh phát thanh, truyên hInh, Cong 
Thông tin din ti:r tinh. Xuât bàn các so báo dc bit tuyên truyên ye Di hôi 
Bang b tinh và Dai  hi  Dai  hi XIII cüa Dáng. 

- Phi hçip v9i các cci quan thông thn, báo chI Trung uang, van phông 
dai din báo chI Trung i.wng và phóng viên thuèng trü tang ci.thng thra tin, bài 
tuyên truyên ye Dai  hi Bang bi các cap trong tinh và Dai  hi XIII cüa Bang. 

- Phát huy hiu qua h tMng truyn thanh c.p huyn va Co s& trong 
vic tuyên truyên thu&ng xuyên, lien tçic ye Dai  hi Bang b các cap tiên tâi 
Dai hi XIII cüa Bang. 

- T.n dçing, phát huy lçi th cüa cong ngh thông tin: Tuyên truyn trên 
trang thông tin din tCr, mng xã hi. 

- Tuyên truyn trên các Dc San, Bàn tin và tài 1iu không kinh doanh 
(sách, bang di'a, tài lieu tuyên truyên) cüa các co quan, don vj trên dia bàn 
tinh v Dai  hi Bang b các cap và Dai  hi XIII cüa Bang. 

- T chüc h9p báo, hi nghj thông tin thung ks', dc bit là các hôi 
nghj thông tin báo chI truâc, trong Va sau Dai  hi Bang b các cap, Dai hi 
Bang b tinh lan thu XIX và Bai  hi lan thu XIII cüa Bang. 

- Tuyên truyn c dng trirc quan trên các bang tin cong cong, cum 
pano cô dng, bang rOn, man hInh led... và các hInh thuc khác nhis trin lam, 
di thông tin lu'u dng, báo cáo viên, tuyên truyên viên; to chIrc hi thào, hôi 
nghj tp huân và các hInh thuc tuyên truyên ming tai  cong ding. 

4. Khu hiu tuyên truyn 

- Nhit liit  chào mung Dai  hi Bang b các cap nhim k' 2020 - 2025! 

- N1iit lit chào müng Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thu XIII Bang 
Cong san Vit Nam! 

- Nhit lit chao mi'rng thành cong Dai  hi Bang b các cp va Dai hi 
dai bieu toãn quôc lan thu XIII cüa Bang! 

- Nhit lit chào mIxng Dai  hi  dai  biu Bang b tinh Phü Thç ln thir XIX! 
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- Thi da 1p thành tIch chào mmg Di hi f)ng b các cp tin td Di hi 
Dáng b) tinh 1n thu X1X và Dai  hi di biêu toàn quôc 1n thir XIII cüa Dãng! 

- -. D.y m?nh  toàn din, dng b cong cuc dôi mâi dat nuc!- 

- Xây dirng, chinh dn Dng và h th6ng chInh trj trong sch, vCng manh! 

- Kt hqp phát huy si'rc manh  dan tc vói sirc mnh thai dai,  xay dirng va 
bâo v vi:tng ch.c To quôc Vit Nam xa hi chU nghia! 

- Dáng Cong  san Vit Nam - Ngiii länh do, t chüc mci th&ng Ru ci1a 
each mng Vit Nam! 

- Toàn Dãng, toàn dan, toàn quân quyêt tam thrc hin th&ng 101 Nghi 
quyt Dai  hi Dãng b các cap và Ngh quyêt Di hi XIII cüa Dãng! 

- Tt C vi m1c tiêu dan giàu, nrnc mnh, dan chü, cong bang, van minh! 

- Dàng Cong san Vit Nam quang vinh muon nàm! 

- Nithc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam muon näm! 

- Chñ tjch H ChI Minh vT di sang mi trong six nghip cUa chüng ta! 

ifi. TO CH1J'C TIIC HIN 

1. S& Thông tin và Truyn thông 

1.1. Phbng Thông tin - Bdo c/il- XuiJt ban 

- Chü trI, phi hqp vth các ca quan, dn vj lien quan trin khai thiic hin 
các ni dung theo Kê hoch; tOng hqp, báo cáo kêt qua thrc hin theo quy dinh. 

- Theo dOi, hu&ng dan, don dc các co quan thông tin, báo chI; cac ccu 
quan, don vj có an phâm xuât ban, thiêt l.p trang thông tin din tü và mang xã 
hi; h thông Dài Truyên thanh - Truyên hInh cap huyn và Dài Truyn thanh 
cap xã tO chirc tuyên truyên ye Dai hi Dâng b các cap trong tinh tin ti Di 
hi di biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Dãng. 

- Chñ trI, pMi hçup vâi Hi Nhà báo tinh quãn 1 hott dng ciia dôi ngü 
phóng vién các cci quan báo chI dua tin ye Dti hi Dáng b các cap va Dai  hi 
Dãng b tinh lan thu XIX. Tham mini x1r 1 nghiêm nMng tniung hçip dua tin 
sal sir that gay hoang mang du 1un, ãnh hung den tInh hInh chInh trj, kinh t - 
xã hi cüa tinh trén báo chI và mng xà hi. 

- Thm djnh, cp phép xu.t ban nhng tài lieu, n phm v Dai hôi Dáng 
b các cap theo thâm quyên. 

- Phi hqp vOl các b phQn chuyên mon cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy t 
chüc tot các hi ngh giao ban báo chI tuyên truyên ye Di hi Dáng b các cp, 
tiên tâi Dai  hi Dãng b tinh lan thu XIX và Di hi XTII cüa Dâng. 

- Tham muu lông ghép ni dung tuyên truyn ye Di hi Dáng b cac 
cap váo các hi nghj tp huân, bôi duong nghip vii thông tin và truyn thông 
co sO nam 2020. 

- HuOng dn các Phông Van hoá và Thông tin c.p huyn t chirc các 
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hot dng thông tin, c dng htrOrig v ca sâ, nhât là vüng sâu, vüng xa, vüng 
dng bào dan tc thiu s& 

- Xut bàn các D.c san Thông tin và Truyn thông, Dc san Thông tin di 
ngoi Phü Th9 tuyên truyén ye D.i hi Dàng b các cap. 

1.2. VànplthngSö 

- Tham muu 1ng ghép các ni dung tuyén truyn ye Di hi Dáng b các 
cp vào các hi nghj cüa c quan dê tuyên truyên, phô biên, quàn trit den di 
ngü can b, cong chirc, viên chirc cüa cci quan. 

- Tuyên truyn v Dai  hi Dãng b các c.p và các ngày l k nim lón 
cüa dat nTthc, cüa tinh trên man hInh Led cüa cy quan. 

1.3. Trung Mm Công ngh thông tin và Truyn thông 

- Xây dirng chuyên trang, logo, baner tuyén truyn v Dui hi Dãng b 
các cap trong tinh tiên tii Di hi di biêu Dàng b tinh Phü Th9 lan thu XIX Va 
Dai hi di biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Dâng trén Cong Thông tin din t1r 
tinh. Thirâng xuyên c.p nht tin, bài tuyén truyên ye ni dung nay. 

- Phân cOng 01 phóng viên tr1rc tip rà soát, siru tam nhing hInh ãnh tiêu 
biêu ye hoat dng cüa các dOng chI Thix&ng trirc, Ban Thu&ng vi Tinh üy; các 
hot dng tiêu biêu trên các linh VITC kinh tê, chInh trj, van hóa - xa hi, an ninh 
- quôc phông ... tr dâu nhim k' den nay dê cung cap cho S& Van hóa, The thao 
và Du ljch Va Ban Tuyên giáo Tinh Uy lam tir lieu tuyên truyên, pano tuyên 
truyn trong khu virc Trung tam hi nghj tinh, phiic v11 Iê k nim 80 nàm thành 
1p Dâng b tinh và Dai  hi Dãng b tinh lan th XIX. 

1.4. Gácphông: Buu chin!, - Viên thông, Cong ngh thông tin, Thanh tra 

Can cir ch(rc näng nhim vii chü dng pMi hqp vói Phông Thông tin - 
Báo chi - Xuât bàn trong vic triên khai các nhim vi tuyên truyên Dti hôi Dãng 
b các cap trong tinh, tiên tOi Dai  hi  dai  biêu toàn quOc lan thu XIII cüa Dãng. 

2. B ngh các co' quan báo chI cüa tinh 

- Xây dirng k hoch t chüc tuyên truyn; cong b dir thâo van hen Dai 
hi dai  biêu Dãng b tinh Phü Th9 lan thu XIX, Daihi  di biêu toàn quOc ln 
thu XIII cüa Dãng và vic dóng gop kiên cüa các to chuc, Ca nhân yào các dir 
thão van kin... trên các loai hInh báo chI. M& các chuyen trang, chuyên muc, 
chuyên dê và xuât bàn các an phâm báo chI dtc bit tuyên truyên tnrOc, trong yà 
sau Dai  hi di biêu Dãng b tinh Phü Th9 lan th XIX, Di hi dai biu toàn 
quOc lan thu XIII cüa Dãng. 

- Chü dng phi hçip vâi các cc quan báo chI Trung uong tuyên truyn v 
Dai hi Dãng b các cap trong tinh, Dai  hi Dáng b tinh Phu Th9 lan thu XIX. 

3. D nghj các co' quail, don vj xut ban 1)c san, Bàn tin và tài lieu 
không kinh doanh, thit Ip  trang thông tin din tfr, ming xã hi 

- Tang cung các ni dung tuyên truyn v Dai  hi Dãng b các cp trong 
tinh tiên tói D?.i  hi d.i biêu toàn quôc lan thu XIII cUa Dãng; ma các chuyên 
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trang, chuyên miic tuyên truyn trên các n phm xut ban. 

- Treo logo, baner, tao  &rng dn dn chuyén trang tuyên truyn v Di 
hi Dãng các cp trên Cng Thông tin din ti:r tinh Phü Th9 trên các trang thông 
tin din t1r cUa the co quan, dan vj. 

- To chüc tuyên truyên trên các trang mng xã hi do Ca quan, dan vj thit 
lap, quãn 1, sir dirng dê kjp thôi cung cap thông tin chInh thông, tao  sirc lan tôa 
cao trong toan xã hi. 

4. Phông Van hóa - Thông tin các huyn, thành, thj 

- Tham mu'u UBND các huyn, thành, thj ban hành K hoach tuyen 
truyn. Chi dao,  huOng dn tuyên truyên sau rng ye Dai hi Dãng b cac cp 
trên h thông truyên thanh cap huyn và cap x. 

- To chüc tuyên truyên c dng trrc quan trên các bang tin cong cong, 
c1im pano cO dng, bang rOn, man hInh led, triên lam, di thông tin hru dông, 
hi nghj tp huân và tuyên truyên ming tai  cong dông, nhât là vüng sâu, 
vüng xa, vi1ng dông bào dan tOe  thiêu so. 

5. Dài Truyn thanh - Truyn hInh các huyn, thành, thj 

Barn sat nOi  dung, thM gian, tin dO tuyên truyn d t chIrc tuyên truyn 
hiu qua ye Dai hOi Dãng bO các cap trên h thông truyên thanh cüa cp huyn. 
Dôi mói nOi  dung, Nnh thirc tuyên truyen dáp l'rng yêu câu nhirn vii chInh tn. 

Trên day là kê hoach tuyên truyên Dai hOi Dâng bO các cap trong tinh tMn 
ti Dai hOi dai biêu Dàng bO tinh PháThç lan thu XIX và Dai  hôi  dai  biu toàn 
quôc lan thu XIII cüa Dáng. Giám doe S& Thông tin và Truyn thông d nghi 
các ca quan, dan v chU dng triên khai thirc hin các nOi  dung theo k hoach, 
dam bâo yêu câu dê ra./. 

Noi nit in: 
- Thurng trirc Tinh iiy (B/c); 
- UBND tinh (B/c); 
- BTG Tinh u' (B/c); 
- Các ca quan báo chI cüa tinh; 
- Các ca quan xuât ban däc san, ban tin; 
- Các ca quan có trang TTDT; mang  xa hi; 
- Phông VH-TT cp huyn; 
- IMi TT-TH cp huyn; 
- Ban Giám dóc; 
- Các phông, trung tam thuc S&; 
- Lmi: VT, TFBCXB (DI). 7 

7 
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