
UBND TJNIT PH[ THQ CQNG HOA xA HOI CHU NGIIIA VIETNAM 
sO THÔNG 'ni vA TRUYEN THÔNG Dc Ip  - Tir do - Hnh phñc 

S& 4- /KH-STTTT Phz ThQ, ngàyii tháng 7 näm 2020 

KE HOACH 
Tuyên truyn Diii hi Dii biu Bang b tinh Phil Th9 

1n thu XIX, nhim kS 2020 - 2025 

Thrc hin K hoch s 02-KH/TBTCDH cüa Tiu ban Tt chüc va phc vçi 
D?i hi Dãng b tinh lan thu XIX, nhim k' 2020 - 2025 ye tuyên truyên - khánh 
tit Di hQi Dâng b tinh Phü Th9 lan thir XIX, nhim k' 2020 - 2025, S& Thông 
tin và Truyn thông xây dimg kê hoach nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU 

- C11 th hóa các nhim vy. dixqc phân cong tai  K hoach 02-KHITBTCDH 
cüa Tiu ban To chüc phçic vçi Dai  hi, gop phãn chuân bj tot cong tác tO chüc Dai 
hi Dai  hi Dãng b tinh Phü Th9 lan thu XIX, nhim kr 2020 - 2025. 

- Tuyên truyn sâu rng tâi can b, dâng viên và các tng lirp nhãn dan v 
nghia, tam quan tr9ng, miic tiêu, nhim c1 cüa Dai  hi Dâng b tinh lanthcr XIX; 
tao sr thông nhât ye chInh trj, tu tirOng và hành dng trong Dàng, sir dông thun 
trong xã hi d t chCrc thành cong Dai  hi và dua Nghj quyêt Dai hi di biêu 
Dãng b tinh lan thir XIX vào cuc song. 

- C vu, dng viên toàn Dàng, toàn dan, toàn quân phát huy cao d tinh thn 
yeu nuóc, chi tir lirc, tr cithng, sire manh dai doàn ket toàn dan tc, thi dua thirc 
hin thãng lcii các rniic tiêu, nhirn vii phát triên kinh tê - xA hi, quôc phông - an 
ninh ma Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu Dâng b tInh dâ dé ra. 

- Cong tác tuyên truyn phãi dam bâo kip  thôi, dung sr clii d,o, djnh huàng 
ti.r tithng, chInh trj; dizçic to chirc bang nhiêu hInh thirc phong phir, sinh dng, thi& 
thirc, hiu qua, có sire lan tOa sâu rng, tao  không kM phân kh&i, tin tu&ng trong 
các tang lrp nhân dan. 

II. NQI DUNG 

1. Cong tác djnh hur&ng, cM do hot dng thông tin, tuyên truyn v 
Bu hçn Bang b9 trnh lan thu XIX 

- Ph& hcTp vâi Ban Tuyên giáo Tinhüy chi dao, hu&ng dn các co quan báo 
chI cüa tinh, các c quan, dcm vj, dja phuang có trang thông tin din ti:r, bàn tin, n 
phâm xây dirng chuyên trang, chuyên ml:lc, thng ci.thng tin, bài tuyên truyn v Dai 
hi Dãng b tinh ian u XIX. 

- Chi dao  h thng Dài truyn thanh - truyn hlnh cp huyn và cp xã t 
chirc tiêp am, tiêp song chung trinh truyen hInh và phát thanh trrc tip phien khai 
mac và be mac Dai hi Dàng b tinh lan thir XIX. 

- Thithng xuyen theo dôi, thng hcip kt qua tuyen truyn v Dai hi dai biu 
Dãng b tinh lan thir XIX trên các phucng tin thông tin dai chüng; cp nh.t báo 
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cáo vâi Tiu ban To chi'rc phiic vi f)ti hi Dáng b tinh 1.n thu XIX và Ban 
Tuyên giáo Tinh üy theo quy djnh. 

2. Cong tác tuyên truyn Va phi hçrp tuyên truyn 

2.1. To clthc tuyên truy&n frên CJng Thông tin din Eu' tinh 

- Nal dung: Duy frI chuyên trang TieA'n  tói Dgi h5i Dáng bç5 các c4r,  va tiê'n 
tói Dcii hal  XIII cña Dáng" cp nh.t, ding tãi tin, bài, chInh xác, kip thtyi, dung 
djnh huâng tnr&c, trong và sau D?i  hi, tp trung vào các ni dung: Tuyên truyên 
vic th chrc tháo 1un lay kiên dóng gop cüa can b, dãng viên và các tang l&p 
nhân dan vào d tháo báo cáo chInh trj cüa Ban Chap hành Dáng b tinh khoa 
XVIII trInh Di hi dti biêu Dáng b tinh lan thu XIX; cong tác chuân bj Dai  hi 
dãng b tinh lan thir XIX; tInh cam, tam tx, nguynv9ng c1ia can b và nhãn dan 
trong tinh dôi vri Di hi Dãng b tinh; diên biên, kêt qua, thành cong cüa Di hi 
dãng b cp trên ca sâ; thành tm phát triên kinh tê - xã hOi,  quôc phông - an ninh, 
dôi ngoi, xây drng Dâng và h thông chInh trj giai don 2015 - 2020 cüa tinh và 
các dja phuang; kêt qua thirc hin 4 khâu dt phá, các phong trào thi dua, Clii thj 
05, Nghj quyêt Trung l.rng 4 khóa XII; các gucing tp the, cá nhân diên hInh tiên 
tin trên các linh we; các hoat  dng chào mirng thành cong Dai  hi; triên khai 
thc hin Nghj quyêt Di hi... 

- Thai gian thtc hin: Tir nay den hét tháng 12/2020. 

2.2. Pb6ih9p vóiSô' Vin hóa, ThE thao vâ Du I/ch tE cbu'c trung b1y in phim 

- Nai dung: Gisi thiu thành tiru 5 näm thirc hin Nghj quy& Di hôi dai 
biêu Dang b tinh lan thu xviii, nhim k' 2015 - 2020. 

- Th&i gian thrc hin: Di,r kin tnxcc ngày khai mc Di hi khoãng 5 ngày. 

(Nç5i dung, thô'i gian phái hQp cy the2  dup'c triln khai sau khi có KI hogch 
thwc hiên cua Sá Van hóa, The thao và Du ljch - doii vj chu trl) 

2.3. Ph6i hçip vó'i Ban Tuyên gido Tin/i üy ti chü'c h9p bdo cung cép 
thông tin ye Dri h3i 

- Nai dung.' Gi&i thiu tng quan v Di hi dti biu Dãng b tinh 1n thu 
XIX; ké ho.chtô chIrc Di hi; torn tat nhthig kêt qua dt dixçc trong S 11am thirc 
hin Nghj quyêt Dai  hi Dâng b tinh lan thu XVIII và phi.rcing hix&ng, miic tiêu, 
nhim vi giâi pháp chü yêu 5 nàm 2020 - 2025; djnh hirng nhim v%1 trng tam 
cüa các c quan báo chI, tuyên truyên. 

- Th&i gian to2  chic: Trixrc ngày khai mc Di hi 10 ngày (dt kiln dcu 
tháng 1 0/2020). 

3. Cong tác quãn 1, du tranh phãn bác các thông tin sai stj tht v Dai 
hi trên báo chI và mng xã hi 

- Thring xuyên rà quét, kjp thi phát hin, phi hçip ngn chn, get bo, xü 1 
các thông tin sai s11 that, xir 1 nghiêm các trix&ng h9p sai phm trong qua trInh 
tuyên truyén ye Dai hi Dãng b tinh gay hoang mang du 1un, ánh hithng dn uy 
tIn, hInh ãnh cüa Dáng b tinh, Dãng Cong san Vit Nam và cüa dat ni.r&c. 
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- Phi hcip cung cp thông tin chinh tMng v Dai  hi Dãng b tinh 1n thu 
XIX; kjp th&i du tranh, phãn bác các thông tin sai sir th.t trênbáo chi và mng xã 
hi, các 1un diu xuyên tac ye Dai hi Dáng bO tinh, ha thâp nhüng thành tru 
phát trin cüa dat nithc và uy tIn cüa Vit Nam trên tru&ng quôc tê. 

ifi. TO CIIIC TIJçC HIN 

1. S& Thông tin và Truyn thông 
- A 1.1. Phong Thong tin - Bao c/n -Xuat ban 

- Chü trI, theo dôi vic t chüc trin khai thc hin K hoach. Tng hçip, 
báo cáo kêt qua tuyên truyên theo quy djnh. 

- Hithng dn cong tác thông tin, tuyên truyn kjp th&i, dung djnh hu&ng v 
Di hi dai  biêu Dãng b) tinh 1n thu XIX trên các phrnmg tin thông tin dai 
chüng tr tinh den cci s&. 

- Th.m djnh, cp phép xut bàn tài 1iu, n phm tuyên truyn v nhfrng 
thành tru cüa Dáng b tinh nhim kr 2015 - 2020 theo thâm quyên. 

- Là d.0 mi phi hqp t chirc trilng bay n pMm gii thiu thành tru 5 
nàm thirc hin Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu Dâng b tinh lan th'i'r XVIII, nhim k' 
2015 - 2020; phôi hçip, cap phép và chuãn bj các ni dung lien quan den cong tác 
t chüc h9p báo cung cap thông tin ye Dai hi Dáng b tinh lan tht'r XIX. 

- Chü trI, phi hçip v6i Hi Nba báo tinh quân 1 boat  dng cüa di ngü 
phóng viên các co quan báo chI dua tin ye Dai  hi. PhOi hp theo dOi, rà quét 
thông tin trén báo chI và mng xà hi dé kjp thyi nàm bat, phát hin và xà 1 các 
hành vi dang tãi, chia sé thông tin sai sir that gay hoang mang du 1un ye Dai  hi 
Dãng b tinh. 

1.2. Van phàng Sô Ph& hqp vói Phông Thông tin - Báo chi - Xut bàn, 
Trung tam Cong ngh Thông tin và Truyên thông xây dirng d toán kinh phi trin 
khai thirc hin thirc hin IKe hoach. Chju trách nhirn thâm djnh, phãn bô kinh phI 
trin khai the boat  dng tuyên truyên sau khi duçic cap có thâm quyên phê duyt. 

1.3. Thanh tra SÔ:Tàng cung theo döi, rà quét thông tin trên báo chi và 
mng xã hOi  dê kjp thôi. näm bat, phát hin, ngn ch.n, g bó va xü 1 các hãnh vi 
dng tài, chia sé thông tin sai sir that  gay hoang mang du lu ye Dai hi Dàrig b 
tinh lan thu XIX. 

1.4. Trung tarn Gong ngh thông tin và Truyn thông: Duy trI chuyên 
trang "Tiên tâi Dgi hi Dáng bç5 các cap và tiên tói Dgi hi XIII cüa Dáng". T 
chuc thông tin, tuyên truyên thtrông xuyên, kjp th?i, dung djith hu&ng ye Dai hi 
Dãng b tinh ian thu XIX. 

1.5. Phbng Bu'u cli mnh - Viên thông, COng ngh thông tin: Can eli chirc nàng 
nhim vii chü dng phôi hçip v&i Phông Thông tin - Báo ciii - Xuât bàn trong viêe 
triên khai các nhim vi tuyên truyên ye Dai  hi Dãng b tinh lan thlr xix. 

2. D ngh các co quan báo chI clia tinh 

- Trin khai thirc hin cong tác tuyên truyn v Dai  hi Dãng b tinh PhÜ 
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GIAMBOC 

Trinh Hung Son 

Thç 1.n thir XIX theo nhim vii ducic phãn cong ti K hoach s 02-KH!rBTCDH 
ngày 17/7/2020 cüa Tiu ban To chirc và phtic vi Dai hi Dãng b tinh lan thi'r 
XJX,nhimk'2020-2025. 

- Giri k& qua tuyên truyn v S& Thông tin và Truyn thông d tng hçip 
báo cáo theo yêu cu. 

3. D nghj.các Van phông i din, phéng viên thtrô'ng trü trên dja bàn 

Ph& hcip chat  ch vói các ca quan báo chI cüa tinh, các cci quan, don vi t 
chüc thông tin, tuyên truyn thung xuyên, sâu rng ye Di hi Dâng b tinh Phü 
Th9 lan thir XIX. 

A 

• 1 nghj các co quan, don v xut ban Bc san, Ban tin và tài lieu 

khong kinh doanh, thiet 1p  trang thong tin diçn tir, mng xa h9i 

- T.ng cithng các ni dung tuyên truyên ye Dai hi Dâng b tinh ln thu 
XIX; m& các chuyên trang, chuyên mlic tuyên truyên trên các an phám xu.t ban. 

- Xây dirng logo, baner hoc lien k& chuyên trang tuyên truyn Dai  hi 
Dáng b tinh cüa Cong Thông tin din tü tinh Phü Thç trên các trang thông tin 
din tCr cüa các cci quan, dan vj. 

- TIch circ tuyên truyn trên các trang mng xã hi do cci q,uan, dan vj thit 
l.p, quãn l, si:r diing dê kjp th&i cung cap thông tin chmnh thông, ye cong tác 
chuân bi to chirc Dai  hi Dãng b tinh Phü Th lan thu XIX. 

• P A * 

5. Be ngh UBND cac huyçn, thanh, th 

- Ph& hçip clii d.o cong tác thông tin, tuyên truyn v Dai  hi Dâng b tinh 
lan thir XIX bang các hInh thirc phü hqp, tr9ng tam là trên trang thông tin din th, 
h thông truyên thanh cci sâ và tuyên truyên cô dng trirc quan. 

• ,' ). ' * A - Chi dao  hç thong dai truyen thanh cap huyçn Va cap xa to chixc tiep am, 
tiêp song day dü các chixang trinh và phát thanh trrc tiêp phiên khai mac  và b 
mac Dai hi Dãng b tinh lan thu XIX. 

- Clii dao  thng c11&ng nm bt thông tin, du lun v Dai  hi; chü dng phi 
hcip v6i S& Thông tin và Truyên thông xur l kjp thOi các thông tin sal s'tr th.t gay 

hoang mang du lun ye Dai hi Dãng b tinh lan thur Xlix. 

Trên day là K hoach tuyên truyn Dai  hi  Dai  biu Dãng b tinh Phü Th9 
lan thu XIX, nhim kr 2020 - 2025 cUa S& Thông tin và Truyn thông. D nghi 
các cci quan, danvj phOi hqp triên khai thc hin./. 

Nonhn 
- Thu&ng trirc TU (B/c); 
- Van phông TIJ (B/c); 
- Cáo c quan báo chi, xuât bàn, 
thiêt 1p  trang J.IDT, mng xA hi; 
- UBND cáo huyn, thnh, thi; 

- Giám d6c, CC PGD; 
- Cáo phông, trung tam thuc S&, 
- Ltru: VT, TTBCXB (U). 
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