TINH flY THUA THIEN HUE
BAN TUYEN GIAO
*

BANG CQNG SAN VIT NAM
Thàa Thiên Hu ngày 18 tháng 01 nám 2021

S 58 -CV/BTGTU
V/v lông cu&ng cong tác thông tin,
tuyên truyên Dai hói XIII
cüa Dáng tren báo chI

KInh gi: Các cci quan thông tn báo chI trên dja bàn tinE.
D2ti hi di biu toàn qu6c 1n thir XIII cüa Dàng së duçic t chrc tit
ngày 25/01/2021 dn ngày 02/02/2021 ti Thu do Ha Ni. Thirc hin Cong
van s6 10042-CV/BTGTW, ngày 12/01/2021 cUa Ban Tuyên giáo Trung
rcng v "Tang cwô'ng cong tác thông tin, tuyên truyn Dqi h5i XIII cza Dáng
trên báo chI"; Ban Tuyên giáo Tinh üy d nghj các cci quan thông thn báo chI
trên dja bàn tinh trin khai thic hin các ni dung nhis sau:
1. Tip tue thue hin Chi thj s 38-CT/TU, ngày 18/7/20 19 cüa Ban
ThiRng viii Tinh üy v "Dgi hç5i dáng bç5 các cá tièn tói Dgi hç51 dai bku
Dáng bó tinh iOn thz XVI và Dqi hç3i dqi biêu toàn quOc iOn th& XIII cza
, ,,
Dang , Ke hoch so 135-KH/TU, ngay 3 1/12/2019 cua Ban Thuong vii Tinh
üy v "Tuyên truyn dgi h5j dáng b3 các cO'p, Dqi h5i dqi bku Dáng b5 tinh
ldn th& XVI và Dai h5i dqi bie2u toàn quc in thi XIII caa Dáng ", Huárng dn
sé 74-HD/BTGTU, ngày 03/01/2020 cUa Ban Tuyên giáo Tinh ñy v "Tuyên
truyn dgi hç5i dáng bó các ca'p, Dgi h5i dcii bku Dáng bó tinh ldn th XVI và
Dqi hç5i dqi bku toàn quc idn thi,r XIII cüa Dáng "; Cong van s 52CV/BTGTU, ngày 05/01/2021 v "Ddy mgnh cong tác tuyên truyn Dcii hç5i
dgi bku toàn quc lcn th& XIII cüa Dáng" d chi dto, trin khai thirc hin
cong tác tuyên truyn v Dii hi dai biu toàn que lAn thu XIII cüa Dàng.
2. Tp trung thire hin dcit cao dim, sâu, dm bt dAu tiir ngày 20/01/2021
dn ht thii gian din ra Dii hi XIII cüa Dàng; mi chuyén trang, chuyên
miic, chuyên d v sir kin (nhu: Chào mi'rng Dai hi lAn thir XIII cüa Dáng;
Hurng tói Dti hi XIII cüa Dáng; Nhüng chtng duing ye yang cüa Dãng; Thi
dua 1p thành tIch chào mrng Di hi XIII cüa Dàng...); t ehüe däng, phát
các tuyn tin, bài thuing xuyen, djnh k3' vOl ni dung và hInh thuc mOi me,
sinh dng, thit thc, hiu qua theo k hoeh, d ewing CIa xây dirng cüng nhu
thirc hin nhim vi1 trire tip ti c quan chi do báo chI và Trung tam Báo chI
Dai hi XIII cüa Dàng.
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- Thirc hin nghiém k 1ut thông tin theo chi dao, djnh huàng cüa cc
quan chüc nãng; tuyt di không d xày ra sai sot, tao CG hi d các th 1irc thu
djch, phn ttr CG hi chInh trj lçii ding xuyên tac, cMng phá Dâng, Nhà nuâc.
3. Trong th?ñ gian din ra Dai hi, tp trung thông tin, tuyên truyn nhUng
ni dung sau:
- Khai trucing Trung tam Báo chI, Hçp báo trong nuc, h9p báo quc t
v Dai hi XIII cüa Dãng; khai thác va th hin ni bt Cong tác chun bj d
hoàn tht, tt cã dã sn sang cho thành cong Dai hi XIII cüa Dàng; thông tin ye
2 nghia chü d cña Dai hi; ni dung chucing trInh Dai hi, nhUng dim mdii
mang tInh dOt phá trong các dir thào van kin; s luçmg dai biu (dai biu
duang nhiên, dai biu b.u; dai biu chi djnh); c cu dai biu (dai biu nU, dai
biu tré tui, dai biu lón tui, dai biu là nguii dan tOe thiu s&..); các bài
tham 1u.n tai Dai hOi; bài din van khai mac, be mac Dai hOi.
- Thông tin nhttng kt qua, thành tiru thirc hin Nghj quyt Dai hOi XII
cüa Dãng tai các dja phuang, dcm vj và phuang hithng, miic tiôu quan trpng
cüa dja phucing, dcm vj trong nhiOm k5' 2020 - 2025; cong tác t chirc, chun bj
tham dir Dai hOi XIII cüa Doàn dai biu Thüa Thiên Hu; sir tin tithng, kS'
vçng, quyt tam thirc hin tht nhftng chü trucrng, duing 1i, chInh sách cüa
Dáng d ra tai Dii hOi XIII cüa Dãng; nhttng kiên tam huyêt giri gàm den
Dai hôi cüa Doàn dai biu.
- Ghi nhn tam tu, tInh cam, nguyen v9ng, trách nhim cüa can hO, dàng
viên và các t.ng lap nhân dan, cong dng nguôi Vit Nam rnthc ngoài
hufing v dt nuâc, v Dàng v ch dO, v Dai hOi XIII cUa Dáng; sr quan tam
theo döi, chüc müng cüa các nuâc, dàng phái, t chrc chInh trj quc t d& vài
Dai hOi.
- Phàn bác các quan dim sai trái, xuyên tac v Di hOi XIII eüa Dáng,
nh.t là nhung vn d lien quan dn cong tác nhân sr Dai hOi XIII.
4. Báo Thtira Thiên Hu& Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh lam nOng c&,
di du trong thông tin, tuyên truyn, djnh huang di.r 1un xã hOi, tao khI th sôi
dng, trang tr9ng, phn khâi, tin tuâng huóng v Dai hOi; du tu các chuyên
trang, chuyên miic vói nOi dung và hInh thi'rc th hin d.c bit, tn suit lien tiic
hang ngày, trên trang nht (d& vài báo viét và báo din t1r), hotc phát sOng
trong bàn tin quan tr9ng nh.t (di vâi báo hInh, báo noi)
Cong tác tuyên truyn Dai hOi dai biu toàn quc ltn thu XIII cüa Dãng là
nhim vii chInh trj d.c bit quan trng cüa môi cci quan báo chI, Ban Tuyên
giáo Tinh üy d nghj các co quan thông thn báo chI trén dja bàn tinh khn
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trirnng trin khai, th?c hin nghiem tue cong tác thông tin, tuyên truyén ye
Dii hi báo dam ch.t lucing, hiu qua cao nh.t và báo cáo kt qua trin khai
thirc hin ye Ban Tuyên giáo Tinh ñy qua phông Tuyên truyên - Báo chI Xut ban, DT: 080 54142 d t6ng hçp báo cáo Ban Tuyên giáo Trung u'o'ng
và ThiRing trc Tinh üy.
Nyi nhân:
- Thung trrc Tinh Uy (dé b/c),
- Nhix trên,
- Uy ban nhân dan tinh,
- SÔ Thông tin và Truyên thông
- Hôi Nhà báo tinh;
- Các CQ chü quãn Tp chi cüa tinh,
- Lãnh d?o Ban,
- PhOng TT-BC-XB,
- Lixu VPTU.
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Nguyn ChI Quang

