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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ về 

nghiên cứu, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành 

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những 

điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, qua đó tạo sự thống 

nhất cao về tư tưởng và hành động, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

- Phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm hành động quyết vượt qua khó 

khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

phải được tiến hành thường xuyên, bảo đảm đúng định hướng chính trị tư tưởng 

và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về thành công của Đại hội; về những nội dung cốt lõi của 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  

- Tuyên truyền những thành quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá 

trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, những giải pháp mang tính trọng 

tâm, đột phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây 

dựng Đảng mà Nghị quyết đã đề ra. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và quần 

chúng Nhân dân về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIII của Đảng, 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng bộ các cấp đề ra ngay từ đầu 

năm của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).  



- Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và 

định hướng dư luận xã hội; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết tới các tầng lớp Nhân dân... 

- Kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong 

nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử 

tổng hợp của các địa phương; hệ thống các đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở; 

tuyên truyền trực quan bằng pa nô, khẩu hiệu, áp phích,... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh đẩy mạnh 

thông tin, tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.   

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Tăng cường đăng tải những thông tin, nội dung cơ bản, những nhiệm vụ 

trọng tâm, chỉ tiêu, giải pháp đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Phản ánh kịp thời, toàn 

diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đến các tầng lớp Nhân dân. 

Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội để tổ chức triển 

khai thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị 

Tổ chức tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu; hướng 

dẫn hệ thống thông tin cơ sở, Trang thông tin điện tử tổng hợp của địa phương tuyên 

truyền những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện XIII của Đảng. 

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị 

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về thành công của Đại 

hội. Đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân và hoạt động thông tin 

đối ngoại về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đài TT-TH các huyện, thành, thị; 

- GĐ; PGĐ (B. Thúy);  

- TTBCXB (Th/h); 

- Trung tâm CNTT&TT (Th/h); 

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 
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