
DANG BO TINH BAC NINH BANG CONG SAN \TIiT NAM 
BANG UY KIHOI CAC CY QUAN 

vA DOANTI NGHIIP TINH Bàc Ninh, ngày 20 tháng 5 nàm 2021 

s16 -KHIDUK 
KE HOACH 

Bay muih cong tác tuyên truyên sau Bi hui di biêu toàn quc 
lan thü' XIII cüa Bang 

Thirc hin Kê hoach so 26-K}]I/BTGTW ngày 05/5/202 1 cüa Ban Tuyên giáo 

Trung uo'ng, Kê hoach so 1 6-K}IITU ngày 18/5/2021 cüa Ban Thu&ng V11 TinE üy v 

ddy mçznh cong tác tuyên truyen sau Dcii h5i dcii bie2u toàn quO'c ldn tht' XIII cia 

Dáng; Ban Thumg vi Dãng üy Khôi các Co quan và Doanh nghip tinh xây dimg k 

ho.ch thuc hin nhu sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 

1.McdIch 

- Tiêp t11c tao si,r thông nht v& nhn thic, tu tung chInh trj và hnh dng 

trong Dng và xã hi âê triên khai thirc hin thng lçii Nghj quyt Dai  hi dai biu 

toàn quc 1n thir XIII cüa Dãng (sau day vilt ta't là D4i h$i XII]); gop ph.n khai dy 

khát v9ng phát triên dat nrnc phn vinh, hnh phüc, quy& tam thirc hin thành cong 

mic tiêu dan giàu, nithc manh,  dan chü, cong b.ng, van minE. 

- Thông qua tuyên truyên gop ph.n cüng cO hem tin cüa can b, dãng viên va 

ngithi lao dng Va Nhãn dan d& vri Dãng; du tranh, phãn bác các thông tin, quan diem 

sai trái, thu djch, chOng phá Dâng, Nba nuc, chia rë khôi dai doàn kt toân dan tôc. 

2. Yêu câu 

- Các hoat dng tuyên truyn phâi barn sat s1r chi dao  cüa Tinhüy, djnh hrncng, 

hixóng dk cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy và cüa Dàng üy KhM các c.p u Co sti bào 

dam phü hçp, hiu qua, thiêt thirc, gän vi tuyên truyn trin khai thuc hiên các 

nhim vi chInh trj cüa co quan, dcm v, doanh nghip trong diu kin phông, chng 

dich bênh COVID-19. 

- Cong tác tuyên truyn sau Dai  hi phài dngc thrc hin bng hinh thjirc phong 

phü, sinh dng, toàn din, dng b, thông nht tao  không khI ph.n khi, thi dna yêu 

nu6c trong can b, dâng viên, ngirèi lao dng trong Dàng b và trong các t.ng lop 

Nhân dan. 
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II. TH(I GIAN, NQI DUNG, HINH TH(J'C TUYEN TRUYEN 

1. Thôi gian và ni dung tuyên truyn chü yu 

1.1. Trithc và frong ngày btu cü' tt1ii biu Qu6c h3i khoá XV và ctzi biu H3i 

cuing nhân dan các c4, nhim kj' 2021-2 026, tçip trung tuyên truyn nhfrng n3i 

dung sau: 

- Kt qua, thành cong Dai  hi XIII cüa Dâng; dii 1un tIch crc cüa Nhan dan 

trong nrnc và b?n  be quc t v kt qua D.i hi XIII; các ho.t dng di ngoi, ngoi 

giao cüa Dãng, Nba ni.thc. 

- Tuyên truyên, phân tIch, 1 giài sâu s.c v 1 1un và thuc tin cüa chü 

tri.wng, dumg 1i, chin hucic phát trin dAt nixóc, th hin trong ni dung co bàn, c& 

löi cUa van kin Di hi XIII; t.p trung lam rO chü dê Di hôi, nhn manh  miic tiêu 

"kho'i dy khát vng phát trie1n dat nzthc phn vinh, hnh phic "; di sâu phân tIch 

nhüng dim mài, quan diem nOi bt trong chi d.o, các miic tiêu, chi tiêu cii th& 12 

ni dung djnh huó'ng phát triên dat nuc giai don 202 1-2030, 06 nhim vi trong 

tam, 03 khâu dt phá chiên 1uçic trong nhim k5' Dai  hi XIII cüa Dàng; co' hi, thuân 

lcii Va khó khãn, thách thi.rc trong nhng näm ti. 

- Các muc tiêu, nhim vii phát tri&i kinh t - xa hi ducc Dãng, Nhà nuc d ra 

trong näm 2021; s1r c gang, no lrc cüa các cp, các ngành d gi v(rng cia tang tnr&ng 

kinh t, vtrçlt qua nhüng khó khän ca d.i djch COVID- 19, tao  nim tin trong can b, 

dãng viên, nginñ lao dng và Nhan dan vào s17r lanh dao  cüa Dàng, s1r dMu hành cüa 

CbInh phü. 

- Kt qua Hi ngh Trung uo'ng lan thir 1, 2 khoá XIII, kS'  h9p thu 11 Quc hôi 

khoá XIV; trong do kh.ng djnh tinh thn dan chü, trách nhim, doàn k&, thng nh.t 

cao, thing quy djnh cüa pháp 1u.t trong cOng tác gii thiu, bu, phê chun nhãn sir 

mt s cht'rc danh lânh dao  chü chôt cüa Nba nithc, dáp üng kjp thai yêu cu trin 

khai t chüc thrc hin Nghj quyt Dai  hi XIII. 

- Các phong trào thi dua yêu ni1c, các chuung trInh hành dng cách mng cüa 

các tang 1p  nhãn dan trong triên khai tliçrc hin Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dàng, 

kêt qua sau 5 näm thirc hin CM th so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa B ChInh tn 

khoá XII ye "Day mnh h9c t.p và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong cách H CM 

Minh" & các cp, các ngành. 
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- Cong tác to chüc quán trit, h9c t.p, xây dirng chuang trInh banE dông, k 

hoach thirc hin Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Bang các c.p, các ngành; nht là su 

quyt tam, sang tao  cüa cap ui', chInE quyn các cp trong cong tác xay dung, trin 

khai thirc hin chi.wng trmnh hành dng, dua Nghj quy& nhanh chóng di vào cuôc 

sng gall vri tuyên truyên cuc bâu cir dai  biêu Quc hi khoa XV và dai biu Hôi 

dng nhân dan các c.p nhim k' 2021-2026. 

1.2. Tw sau ngày bâu ci'r dcii biu Qu6c h3i khoá XV và dzi biu Hôi ctng 

nhân dan cdc cp nhim kj) 2021-2 026 dEn hEt nám 2021, tIp frung tuyên truyen 

các ni dung 

- Kt qua và các boat  dng chào müng thành cong cuc bu cir; boat  dông tng 

k& cong tác bâu cir các cap, các ngành, da phumg, dcm vj, kt qua kS'  hop thu nht 

cüa Quc hi khoá XV và dai  biêu Hi dOng nhân dan các cp nhim kSi 202 1-2026. 

- Nhctng kt qua dat  duçc, khó khàn, han  ch, bài h9c kinh nghim trong näm 

du trin khai thrc hin Nghj quyêt dai  hi dang b các c.p nhiêm k' 2020-2025, 

Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Bang và chiên lucc phát trin kinh t xã hi 10 nãm 

202 1-2030. 

- Kt qua triên khai các nhim vi tr9ng yu thi gian qua v xây dirng Dàng, 

giC vtrng bàn ch.t cách mang trong sang cüa Bang; xây dimg h th&g chinh trj; cong 

tác can b; cong tác dâu tranh phông, chOng tham nhüng, lang phi; di mth mô hInh 

tang trithng, ca c.0 lai  nM kinh t, nâng cao cht luçmg tang trung, nang su.t lao 

dng, suc cnh tranh cüa nn kinh t; chü dng và tich circ hi nhp quc th,... 

1.3. Nám 2022 và cdc näm tiêo theo, tip frung tuyên truyên 

- Các mpc tiêu, chi tiêu, nhim v phát trin kinh t - xa hi qua tixng näm và 

kt qua trin kbai thrc hin. 

- Biu diicing n luc, sang tao  cüa các sO', ban, ngành, dja phuong, các doanh 

nghip và Ca nhân trong triên khai thirc hin nhim v  phát trin kinh t - xä hôi, 

quc phOng, an ninE, dtM ngoi; tao  kbi th phn kh&i, thi dua trong lao dng san 

xut, h9c tp và cong tác a mi cp, mi ngành và trong toàn Bang b Khi. 

Trong qua trInh tuyên truyên, thung xuyên coi tr9ng cong tác tuyên truyên 

phOng, chOng djch bnh COVID- 19; dâu tranh, phàn bác các thông tin, quan dim sai 
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trái, thu djch, chông phá Dãng, Nhà nithc, các hành vi tiêu circ theo phucmg châm 

"1y xây lam chInh", "1y tIch cuc dy lüi tiêu cue". 

2. Hlnh thwc tuyên truyn 

2.1. Ta ch&c tuyên fruyên trên cácphuong tin thông tin dzi cháng 

- T chirc tuyên truyn trên các cci quan thông tin di chüng, trên bang tin, 

Cong thông tin din tir cüa Dàng b Khôi các Cci quan và Doanh nghip tinh; Cng 

thông tin din t11 cüa các ca quan, dan v, doanh nghip trong Khi. M& chuyên 

trang, chuyên mpc dua Nghj quyt D.i hi XIII vào cuc sng; uu tiên tuyen truyn 

chü trizang, quyt sách 1rn ma Nghj quyt Dai  hi XIII thông qua; kt qua trin khai 

chuang trInh hành dng i các cap, cac ngành và các dan vj doanh nghip trong KhM. 

- Trên internet, mqng xã h17i 

+ Các ca quan, don v t chüc dng tài các tin, bài vi& v không khI khin 

tnrang, tIch crc cüa các s&, ban, ngành, doàn th cüa tinh và các don v doanh nghiêp 

trong Khi d thuc hiên các m11c tiêu, chi tiêu, nhim vu trong nhim k' Di hi XIII 

cüa Dâng trên internet, mng xã hi (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, 

VCNET,...). 

+ Van dng can b, dàng viên và ngi.thi lao dng tIch c1rc tuyên truyn, dang 

tài, chia sé các thông tin tich crc ye kêt qua phát trin kinh t - xà hi, quc phông, 

an ninh, di ngoi,... trên các trang mng cá nhân. 

2.2. Tuyên truyn ming 

- T chüc hi nghj báo cáo viên, sinh hoat chuyên d,... d thông tin, tuyên 

truyn, ph bin, quán trit Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dâng và k ho.ch trin khai 

thrc hin Ngh quyt & ca quan, don vj, doanh nghip. 

- T chirc hi thào, toa dam, din dan khoa hpc d lam sâu s.c, sang rô han 

nhüng chü truang, quan diem, djnh hu&ng, quyêt sách l&n ma Nghj quyt Dai hôi 

XIII cüa Dãng dã dé ra, nhât là nhUng vn d m&i, lun giài nhftng vAn ct Cap bach 

dang dt ra tr thirc tin. 

2.3. Tuyên truyên Co d3ng trrc quan: Tang cung tuyên truyn khAu hiu v 

triên khai thçrc hin Nghj quyêt Dai  hi XIII, các phong trào thi dua yêu nu&c, 

chuong trmnh hành dng each mng thrc hin Nghj quyt Dai  hi XIII trén pa nO, ap 
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phIch, bang rOn, bang din tü,.. ti nai cong cong và tri s lam vic cüa các ca quail, 

dan v, doanh nghip. 

2.4. Biên so(In, phát hành các ln phtm tuyên truyn và sang the, quãng bá 

cdc tácphm van h9c - ngh thuIt 

- Biên soan, phát banE các an phâm tuyên truyn phü hçip (d cuang tuyên 

truyn, sách, tài 1iu hôi - dáp, bàn tin thông báo ni be,...) d tuyên truyn rng rãi 

trong Dàng và Nhân dan. 

- T chirc sang tác, quàng bá các tác phm van h9c - ngh thut ca nggi Dâng, 

Bác H và nhüng thành tiru cüa dat nuc, cüa tinE; qua do c vu can bô, dng viên, 

ngu'èi lao dng và các tang lap Nhãn dan trong tinh vut qua mi kho kh.n, thách 

thiirc, quyt tam phn dâu thirc hin thang 1çi nghj quy& di hi dàng bô các cp 

nhim kt 2020-2025, gop phân thirc hin th.ng 1pi Ngh quyt Dai hi XIII cña 

Dàng. 

2.5. Phát c13ng các phong trâo thi dua yêu n,thc: T chüc phát dng các 

phong trào thi dfla yêu nuac thirc hin Nghj quy& di hi dang bô các cp và Nghi 

quyt Dti hi XIII cüa Dàng gn vai k nim các ngày 1 1n, sir kin ljch sir quan 

tr9ng cüa dt nirac, cüa tinh. Tp trung biu duang, ton vinh mO hinh hay, cá.ch lam 

sang to và nhüng din hInh tiên tin trên các 1Inh vrc cüa di sang xã hôi. 

2.6. To chác các hoçit d5ng thông tin, tuyên truyn dái ngoai 

- Tang cuOng to chirc các hoat dng di ngoi d thông tin, tuyên truyn v 

dumg 1i di ngoai nEim k) Dti hi XIII cüa Dâng. 

- Tuyên truyn thrc hin duông 1i di ngoi d9c lip,  tir chü, vai mic tiêu dam 

bào 1çi Ich ti cao cüa quc gia — dan tc. 

Ill. TO CHIYC TIIUC HIN 

1. Các chi b, dãng b co' s& 

- Xây dimg k hoch chi do to chirc tot cong tác thông tin, tuyên truyn sau 

Di hi XIII cüa Dàng phii hpp vO'i tInE hinh, dc dim, diu kiên cüa co quan, dan 

vj, doanh nghip. 

- Triên khai, thrc hin tOt cOng tác tuyên truyên v b.0 cir di biêu Quc hôi 

khoá XV và di biu Hi dOng nhân dan các cp nhirn kST 202 1-2026. 
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- Tang cràng näm bat tInh hmnh til ttr&ng, tam trng cüa can b, dàng vien và 

nguà'i lao dng sau trin khai Di hi XIII cüa Dàng d chü dung giâi quyt các vn d 

phüc tap, mài nay sinh và báo cáo theo quy djnh. 

- T chirc phát dng và hung üng các phong trào thi dua yêu nzic, gop phn 

thirc hin thang 1çi Nghj quyêt D.i hi XIII cüa Dãng ngay tr nhffiig näm du nhiêm kS'. 

2. Ban Tuyên giáo Dãng üy Khi 

- Hxâng dan, djnh huàng cong tác tuyên truyên sau Dai  hi XIII cüa Dàng trên 

dja bàn tinh theo htró'ng dn cüa Ban Tuyên giáo 1mb üy, chi dao  cüa Dâng Uy Kh&. 

- Djnh huàng cong tác tuyên truyn v b.0 cà di biu Quc hi khoa XV va 

dai biu Hi dOng nhãn dan các cap nhim k' 2021-2026 theo huó'ng dk cüa Ban 

Tuyên giáo Trung uong, Ban Tuyên giáo Tinh üy; K hoach cüa Tiu ban tuyen 

truyn b.0 cà tinh. 

- Chi d.o, djnh hi.róng, dy m?nh  tuyên truyn th1rc hin t& các phong trào thi 

dua yêu nuâc, gop phn thirc hin thng lçii Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dàng và Nghi 

quyt Dai  hi Dàng b tinh B.c Ninh ln thu XX, Nghj quyt Dai  hi Dãng b Khi 

các Co quan và Doanh"nghip tinh Bc Ninh 1.n thu IX, Nghj quyt Dai  hi Dãng b 

các c.p, nhim k' 2020-2025 trên Cng thông tin din tir cña Dâng b Khi các Co 

quan và Doanh nghip tinh, trên bang tin, cng thông tin din tü cüa các ccx quan, don 

vj, doanh nghip trong Khi. 

- Biên soan, phát hành các tài lieu tuyên truyên ph hqp dé tuyên truyn rng 

rãi trong can b, dãng viên, nguxi lao dng. 

- Tham miru cho Ban CM dao  35 c.p Dãng b KMi va cac c.p üy ccx sr tang 

cuxng d.0 tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, thu djch. 

- Clii d?.o  di ngü cong tác viên dir lun xà hi trong toàn Dâng b tang cithng 

nm b.t tInh hmnh dir lun xA hi, tam tu, nguyen v9ng cüa can b, dàng viên và ngithi 

lao dng sau Dai  hi Xffl cüa Dãng báo cáo Ban Thi.thng vit Dàng üy Khi. 

- Theo döi, kiêm tra, don dôc vic thçrc hin k hoch nay; báo cáo Ban Thu&ng 

vi Dãng Uy KhOi, Ban Tuyên Tinh üy theo quy djnh. 

3. Các t chirc doàn the trrc thnc Bang b Khi 

- Trên ccx sâ Kê hoach cia Dãng üy KhOi, chü dng xây dirng k hoch, t chrc 

t& cong tác tuyên truyên sau Dai  hi XIII bang các hmnh thüc phü hap. 
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- Tang cuông các hot dng tuyên truyên, v.n dng doàn viên, hi viên,... tich 

circ dóng gop nhctng kiên tam huyêt vào s1r nghip xây dirng và bào v T quc 

trong tInh hInh mdi. 

- Tang cu?mg cong tác theo dOi, nàm tInh hinh tr tu&ng, tam trng cüa các giai 

tng trong qua trmnh trin khai Nghj quyêt f)i hi XIII cüa Dàng, Nghj quyt Dai hôi 

Dãng b tinh lan thu XX, Ng quyêt Dai  hi Dàng b KMi các Ca quan và Doanh 

nghip tinh Bàc Ninh lan thu IX, Nghj quyêt Dui hi Dãng bô các cp, nhim k' 2020-

2025; dng thii 4n dng can b, hi viên, doàn viên tIch clrc tham gia hithng 1rng 

các phong trào thi dua yêu nuOc. 

4. Cong thông tin din tir cüa Bang b Khôi các Co quan và Doanh nghip tinh 

Barn sat ni dung Kê hoach nay, tIch cixc tuyên truyn nhQng ni dung tr9ng 

tam, c& lôi nêu trong Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dàng, Nghj quyt D.i hi Dâng b 

tinE l.n thir XX, Nghj quyêt Dai  hi Dâng b Khi các Ca quan và Doanh nghip tinE 

Bàc Ninh ian thr IX, Nghj quyêt Dai  hi Dàng b các cap, nhim k' 2020-2025; tip 

t1ic tuyên truyn chü tnrang, duing lôi cüa Dâng, chinh sách pháp 1ut cüa Nba nuéfc 

trên các linh virc cüa diii sng xã hi; kêt qua phát trin kinh t - xa hi, cong tác xay 

drng Dãng và xây drng h thông chInE tr; dâu tranh, phê phán, len an hành vi tham 

nhUng, lang phi, quan lieu, tiêu c1rc; Co vu, biêu duung nhân t mói, din hmnh tiên 

tin, grnng nguôi t&, viêc t&,... du tranh, phan bác các quan dim sai trái, thu dich, 

bào v nên tang lii tu&ng cüa Dàng, gop phan dnh hung hr tuO'ng, du luân xa hôi. 

Trên day là Kê hoach day manh  cong tác tuyên truyn sau Di hi di biu toàn 

quôc lan thu XIII cüa Dãng. Yêu câu các chi b, dàng bô ca sô, các th chuc doàn th 

trirc thuc Dãng b KhOi các Ca quan và Doanh nghip tinh nghiêm tác trin khai 

thirc hin, kjp thi báo cáo Ban Thuông vii Dáng üy Kh& (qua Ban Tuyên giáo Dâng 

üy Khi) nhU'ng khó khän, vung rnc (nu co) d xem xét, giài quyt .1. 

Nai nhân:  
- Ban Tuyên giáo Tinh Uy, Van phông Tinhüy, 
- Thumg trirc Dãng üy Khôi, 
- Dong chI Vu Minh Hiêu, UVBTV, Tnthng Ban 
Ni chInh Tinh üy, phii trách Dàng b Khôi, 
- Các ding chI UVBCH Dàng b Khôi, 
- Các chi bô, dãng bô ca sâ, 
- Các Ban XDD, VP, doàn the trtrc thuc DBK, 
- Liiu BTG, VP Dàng üy Khôi. 
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