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               UBND TỈNH PHÚ THỌ 

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền về Đại hội Đảng, kỷ niệm  

130 Ngày sinh nhật Bác và kết quả 04 năm 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 
 

 

  Phú Thọ, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí 

Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành, thị. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BTCTU ngày 22/04/2020 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về việc thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị năm 2020; Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 22/04/2020 của Tỉnh ủy 

về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2020) và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 28/04/2020 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp 

và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh 

Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Phú Thọ lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; các hoạt động kỷ niệm 130 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị của tỉnh trên các ấn phẩm xuất bản và trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị. 

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kịp thời, đúng định 

hướng về Đại hội Đảng; tập trung cao điểm dịp diễn ra Đại hội đảng các cấp, 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Trong đó: Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ xây dựng chuyên mục riêng 

tuyên truyền về Đại hội và phát sóng định kỳ (có lô gô, hình hiệu, nhạc hiệu 

riêng biệt, phù hợp) trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi; xây dựng 

các chuyên mục, chương trình, phóng sự... trong chương trình Thời sự. Báo Phú 

Thọ đặt khẩu hiệu/ hình hiệu về Đại hội trên tất cả các số báo in phát hành và 



2 

 

trên trang chủ của báo điện tử; tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên 

đề, đăng tải thông tin thường xuyên về Đại hội. Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ xây 

dựng chuyên mục tuyên truyền về Đại hội Đảng, tiếp tục phát động các cuộc thi 

sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo tinh thần Nghị quyết 

số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).  

- Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ sau 4 năm thực hiện Chỉ 

thị 05-CT/TW; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và 

làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả Cuộc thi sáng tác, 

quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2 (2018 - 2020). 

- Chú trọng việc thông tin, định hướng dư luận; đấu tranh, phản bác các 

thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hạ thấp những thành tựu 

phát triển của đất nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; xuyên tạc về 

Đại hội Đảng, về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ 

định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 3. Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung 

ương trên địa bàn tỉnh 

Phối hợp tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong 

Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Quan tâm đăng tải, phát sóng kịp thời, sâu rộng 

về Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW, kết quả Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí 

về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2 

(2018 - 2020). 

4. UBND các huyện, thành, thị 

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các ấn phẩm, trang thông tin 

điện tử của địa phương; chú trọng chỉ đạo, đôn đốc hệ thống đài truyền thanh 

cấp huyện và cấp xã triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng; 

các sự kiện chào mừng thành công của Đại hội Đảng; các hoạt động kỷ niệm 

130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 

sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường quản lý hoạt động in 

ấn, xuất bản, phát hành nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của những sản phẩm văn 
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hóa độc hại, trái thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc. 

Thường xuyên rà soát, theo dõi thông tin trên môi trường mạng để kịp thời phát 

hiện, phối hợp xử lý các đối tượng đăng tải, chia sẻ, phổ biến thông tin, quan 

điểm sai trái bôi xấu, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại 

đoàn kết dân tộc; xuyên tạc về Đại hội Đảng, về thân thế, sự nghiệp cách mạng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

(Đề cương và nội dung hướng dẫn tuyên truyền gửi kèm theo văn bản này) 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo TU (B/c); 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy); 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng VH&TT, Đài TT-TH cấp huyện; 

- Lưu: VT, TTBCXB (TL).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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