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TỈNH UỶ HÀ TĨNH 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 87 - KH/BTGTU 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm 

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(01/8/1930 - 01/8/2020) 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 365-KH/BTGTW, ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930 - 01/8/2020) và Kế hoạch số 

239-KH/TU, ngày 10/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tuyên truyền và tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy 

trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng bộ 

tỉnh Hà Tĩnh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Tuyên truyền, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo đối với 

sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta trong 90 năm qua; đóng góp quan 

trọng của ngành Tuyên giáo vào công cuộc xây dựng Đảng bộ và sự phát triển 

chung của tỉnh Hà Tĩnh.  

2. Phát động phong trào thi đua, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức 

ngành Tuyên giáo toàn tỉnh giữ gìn, phát huy truyền thống; nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức và phong cách 

để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục 

tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.  

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng hình thức phù hợp, có trọng tâm, 

trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn các hoạt động kỷ niệm với 

việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 

phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 

1. Hoạt động do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện 
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 1.1. Tổ chức Hội thảo hoặc Tọa đàm khoa học về công tác Tuyên giáo 

của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh 

- Nội dung Hội thảo: “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo 

tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới”. 

Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2020. 

- Tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 90 năm Ngành Tuyên giáo của 

Đảng bộ tỉnh. 

Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 7/2020. 

 1.2. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 

- Phát động và chỉ đạo tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về 90 năm truyền thống 

ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET 

(http://vcnet.vn) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; xây dựng Kế hoạch có 

các giải thưởng riêng của tỉnh để tổ chức trao thưởng trong dịp tổng kết cuộc thi. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2020 

- Tổ chức các hội nghị báo cáo viên và hội nghị giao ban báo chí lồng ghép 

tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm; gắn với tập trung tuyên truyền có hiệu quả về 

công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trên 

địa bàn. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn có 

các tin, bài tuyên truyền về truyền thống, những kết quả đạt được của ngành Tuyên 

giáo trong 90 năm, về các gương tập thể, cá nhân điển hình có những đóng góp tích 

cực trong công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ. Tham mưu các bài viết chuyên sâu 

về tình hình Hà Tĩnh tuyên truyền trên các báo Trung ương.. 

- Phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng 

các tin, bài phóng sự về 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.  

Thời gian thực hiện vào đầu tháng 7/2020. 

- Xuất bản Tạp chí Thông tin - Tư tưởng số đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm. 

1.3. Xuất bản sách, ấn phẩm 

- Biên soạn, xuất bản, phát hành các ấn phẩm: “Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ 

đại hội”, “Những tấm gương bình dị, cao quý”, “30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh”, 

“Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh 90 năm đổi mới, phát triển”, “Lãnh đạo Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ”; phát hành tài liệu tuyên truyền 90 năm Ngày truyền 

thống ngành Tuyên giáo của Đảng và của Đảng bộ Hà Tĩnh. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4-7/2020. 
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1.4. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao 

- Đẩy mạnh hoạt động sángtác, phổ biến các tác phẩm âm nhạc (ca khúc), 

thơ, dân ca… về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Thời gian phát động sáng tác: Từ tháng 4/2020. 

- Tổ chức giải thể thao cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo. 

Thời gian tổ chức: Tháng 6/2020. 

1.5. Tổ chức các hoạt động tri ân, về nguồn 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ làm công tác tuyên giáo có 

hoàn cảnh khó khăn.  

Thời gian thực hiện: Trong tháng 6, 7/2020. 

- Tổ chức cho cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo hành hương về một số 

khu di tích lịch sử, truyền thống, địa chỉ đỏ trong và ngoài tỉnh(trong điều kiện dịch 

Covid-19 sớm kết thúc).  

Thời gian thực hiện: Tháng 5,6/2020. 

1.6. Tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành 

Tập trung vào một số nội dung: phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng chuẩn mực đạo 

đức của cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh học tập và làm theo gương Bác 

Hồ; xây dựng cơ quan văn hóa; thi đua lập thành tích chào mừng ngày truyền thống 

của Ngành và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Gắn phong trào thi 

đua với công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác tuyên giáo. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2020 

2. Các hoạt động do Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy 

trực thuộc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh thực hiện 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống ngành Tuyên 

giáo của Đảng: Tuyên truyền trong cán bộ, công chức, người lao động về 90 năm 

ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng theo đề cương tuyên truyền của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổ chức hội nghị báo cáo viên; tổ chức đợt sinh hoạt truyền 

thống lồng ghép thông qua sinh hoạt chi bộ. Tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về 90 năm 

truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng xã hội VCNET của Ban Tuyên 
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giáo Trung ương; đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù 

địchtrên internet và mạng xã hội. 

- Viết, đăng tải tin, bài tuyên truyền về truyền thống, những kết quả đạt được 

của ngành Tuyên giáo, những gương tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực 

trong công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ... trên bản tin, cổng thông tin điện tử của 

địa phương, đơn vị. 

- Biên soạn tài liệu khái lược truyền thống hoạt động tuyên giáo của địa 

phương, đơn vị phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. 

- Hưởng ứng các phong trào thi đua do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường 

trực cấp ủy phát động, tập trung vào một số nội dung: phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng 

chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo trong học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng cơ quan văn hóa; thi đua lập thành 

tích chào mừng ngày truyền thống của ngành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

năm 2020.. 

- Tổ chức tọa đàm , sinh hoạt truyền thống, hoạt động về nguồn... (thực hiện 

trong tháng 7/2020). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các hoạt 

động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. 

- Thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, theo dõi các địa phương, đơn vị triển khai 

thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền trực 

quan, góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, đơn vị. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc 

biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội…  

Đẩy mạnh công tác quản lý in ấn, xuất bản trên địa bàn; tăng cường công tác 

đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độctrên 

internet và mạng xã hội. 

4. Các cơ quan báo chí địa phương và đề nghị các báoTrung ương đóng 

trên địa bàn có các tin, bài tuyên truyền về truyền thống, những kết quả đạt được 
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của ngành Tuyên giáo, những gương tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực 

cho công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ; phản ánh các, hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo  từ tỉnh đến cơ sở.. 

- Báo Hà Tĩnh có chuyên trang về kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng phát hành tại số báo ra đúng vào dịp kỷ niệm. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủyxây dựng phóng sự về truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng bộ, phát 

sóng vào dịp kỷ niệm. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo các 

huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, căn cứ 

điều kiện cụ thể, chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo gắn với thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa, tiết 

kiệm. 

6. Thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc quan tâm chỉ 

đạo ban tuyên giáo cùng cấp xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức tốt các hoạt 

động kỷ niệm đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị. 

Các địa phương, đơn vị căn cứ Kế hoạch để triển khai công tác tuyên truyền 

và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 

của Đảng. Trong quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc đề nghị các địa 

phương, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Tuyên truyền, 

Báo chí - Xuất bản) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung./. 

 

Nơi nhận:      
- Ban Tuyên giáo Trung ương;                                 

- Thường trực Tỉnh uỷ;              (để báo cáo) 

- Các sở, ngành trong khối Tuyên giáo; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thành, 

   thị ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, bộ phận thuộc Ban; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

(đã ký) 

 

Võ Hồng Hải 
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