
DANG BQ TINH BAC NINH BANG CONG SAN VIT NAM  
BANG UY KHOI CAC CO QUAN 

VA DOANH NGHIP TINH Bdc Ninh, ngàyOtháng 10 nàm 2021 

S 2) -KHIDUK 
KE HOACH 

To chIrc Hi thão chuyên âê "Thtc tring và giáipháp nâng cao chat 1u'Yng cong 
tác báo cáo viên ô' Dáng b3 Khôi cdc Co quan và Doanh nghip tin/i" 

- Can cü Chi thj so 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 cüa Ban BI thu (Khóa X) v 
"Tie'p tyc di m&i và náng cao chat lucrng, hiu qua cOng tác tuyên truyn miéng 
trong tInh hInh mó'i"; 

- Can cü Báo cáo so 244-BC/BTGTW, ngày 12/9/2018 cüa Ban Tuyên giáo 
Trung trang ye Tong két 10 nãm thirc hin Chi thj so 1 7-CT/TW, ngày 15/10/2007 
cüa Ban BI thu (Khóa X) ye "Tiêp tyc do2i mó'i và náng cao chdt lwng, hiçu qua cong 
tác tuyên truyn ming trong tInh hlnh mài"; 

- Can cir Nghj quy& Dai  hti di biu Dãng b Khi Các Ca quan và Doanh 
nghip tinh, nhim kS'  2020 — 2025, 

Thirc hin Chuang trInh cong tác toàn khóa cüa Ban Chip hành Dáng bô 
Khi các Ca quan và Doanh nghip tinh, nhim kS'  2020-2025; Chuang trInh cong tác 
nàm 2021 cüa Dáng Uy Khôi các Ca quan và Doanh nghip tinh; nhäm nâng cao cht 
luçng, hiu qua cOng tác tuyên truyên ming trong tinh hmnh mdi, Ban Thu&ng vçt 
Dâng üy Khôi xây dixng Kê hoch t chirc Hi tháo chuyên d "Thyc trgng và giái 
pháp náng cao chat hrçrng cOng tác báo cáo viên 6' Dáng bç5 KMi các Ca quan va 
Doanh nghip tinh" nhu sau: 

I. TEN HQI THAO CHUYEN BE 

Thtrc tring và giãi pháp nãng cao chat lu9'ng cong tác báo cáo viên o' 
Bang b Khôi các Co quan và Doanh nghip tinh 

II. MVC  TIEU vA NQ! DUNG HO! THAO 

1. TInh cp thiét to chfrc Hôi thão 

Hot dng báo cáo viên (BCV) hay chInh là hott dng tuyên truyn ming 
(TTM). Day là mt hInh thüc tuyên truyên mang tInh d.c thu trong cong tác tu tuâng 
cüa Dãng; là kênh thông tin chInh thông djnh hung, trirc tMp truyn bá sâu rông thu 
nghia Mac- Lenin, tu tu&ng Ho ChI Minh, dung 1i, thu truang cüa Dãng, chInh 
sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuic dn vOi can b, dâng viên và nguOi dan; thông báo kjp 
thai có djnh hucng các vn d thô'i sir quan tr9ng trong nuOc và quOc té, các vn d 



du 1utn xã hi quan tam; là cong ciii sac ben trong du tranh bào v chân 1)2, chng lai 
moi am miru, thu don "Din biên hôa bInh" cüa các th 1irc thU djch va cac ph.n tU 
ca hôi, nhât là trên linh virc tu tixông, chInh trj, van hóa, nhm bão v Dãng, Nhà 
nuâc, cong cuc dôi m9i và bào v chê d xà hi chU nghia & nu&c ta. 

Thirc tiên hot dng báo cáo viên th&i gian qua cho thy, cac cp Uy ca s&, 
các t chUc Dãng trong Dãng b Khôi dâ tp trung lành do, chi do, Co nhiu giãi 
pháp nhm di mâi Va nâng cao chAt lucing, hiu qua cOng tác tuyên truyn miêng tai 
ca s&; tuy nhiên, van con mt so tn ti, hn ch trong cong tác nay, nén chua dáp 
t'rng vOi yêu cAu, nhim vii và dOi hôi cUa can bô, dãng viên, ngu&i lao dng trong 
Khi các Ca quan và Doanh nghip tinh. 

2. Mkic  tiêu 

Dánh giá tInh hInh cong tác TTM và hot dng cUa thi ngU BCV trong Dáng 
b Khôi; dê ra nhUng giái pháp phU hçp d nâng cao chAt luang hiu qua cong tác 
tuyên truyn ming và nâng cao chat lucmg cong tác báo cáo viên; Ban Thuo'ng vu 
Dàng Uy KhOi t chUc Hi thão chuyên d "Thy'c trgng và giái pháp náng cao chá't 
lu'crng cong tác báo cáo viên & Dáng bç5 Khdi các Ccx quan và Doanh nghip tinh" 
gop phân dôi mOi và nâng cao chat luçing hott dng di ngU BCV & Dáng bô Khi 
các Ca quan và Doanh nghip trong th&i gian tâi. 

HQi thão phài dam báo chAt luçng, hiu qua; din ra dUng tin do, dUng muc 
dIch, có sUc lan tOa; thông qua hi tháo d môi cap Uy ca s& nâng cao nhn thUc v vi 
trI, tam quan tr9ng cUa cong tác tuyên truyên ming, vai trO cUa dôi ngU báo cáo viên 
trong vic tuyên truyên chU nghia Mac- Lenin, tu tu&ng H ChI Mirth, du&ng Iii, chU 
truang cUa Dáng, chInh sách, pháp lut cUa Nhà nu&c dn vOi can bô, dâng viên và 
nguôi dan; dông th&i giUp cho di ngU báo cáo viên dugc trau dM chuyên môn, 
nghip vu, rèn luyn ye k5 näng hra ch9n tài lieu, sotn de cuang thuyt trInh, däc biêt 
là k5' näng thuy& trinh truOc cong chUng. 

3. Ni dung hi thão 

Dánh giá v thirc trng cong tác lânh do, chi dto cUa cAp Uy các cAp trong 
Dãng b Khôi ye cOng tác tuyên truyên ming, hott dng cUa di ngU báo cáo viên, 
nhât là vic tuyên truyên chU nghia Mac- Lenin, tu tu&ng H ChI Minh, du&ng li, 
chU trucing cUa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cUa Nhà nuâc a các doanh nghiêp; tU do 
nêu ra các giãi pháp tang cu&ng vai trO länh do cUa các cAp Uy ca s& v cOng tác 
tuyên truyn ming, hoit dng cUa di ngU báo cáo viên, gOp phân tuyên truyn, dua 
Nghj quyêt Di hi XIII cUa Dâng, nghj quyêt di hi dãng bO các cAp, nhiêm k)2 
2020-2025 vào cuc sng. 
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Thão 1un ye nhQng thutn lçii, nhüng khó khan, thách thirc v cong tác tuyên 
truyn ming, hoit dng cUa di ngü báo cáo viên truOc yêu câu mdi; tiêp t%lc phát 
huy các mt i.ru diem, de ra các giâi pháp khc phuc nhttng hn ch, yu kern trong 
thxi gian qua, triên khai dông b và hiu qua 06 nhórn giài pháp: 

(1) Nâng cao nhtn thirc ye cong tác tuyên truyn ming; 

(2) Tip tic di mâi ye ni dung và phucmg pháp tuyên truyn miêng; 

(3) M rng sir lan tOa và khc phyc sr chm tr v thông tin chInh tMng co' s; 

(4) Tip tçic rà soát, cong cô to cht'rc, nng cao cht lucng ci:ia dôi ng báo cáo viên; 

(5) Tang cixOng dâu tu, nâng cp Co s ht tAng, rà soát b sung chInh sách di 
vâi di ngü báo cáo viên; 

(6) Ch trQng Cong tác kiêm tra, dOn dc, djnh kS'  so' kt, tng kt, dánh giá, 
rut kinh nghim trong qua trInh t chiirc thrc hin cong tác tuyên truyn ming. 

Các báo cáo tham lun ducc Co quan tO chixc Hi thão dtt theo dcm dt hang, 
(dir kin 25 báo cáo tham lun) do các chuyên gia, các dng chI lành dao, các dng 
chi báo cáo viên có trInh d, kinh nghirn, hiêu biêt và trirc tip phi,i trách, dã và dang 
là báo cáo viên cña các cap Uy xây dirng báo cáo tharn lun; ni dung trong các báo 
cáo tham lun ti Hi thâo can barn sat chi do, hung dn cüa cAp üy cAp trén; nhiêm 
vi, tInh hlnh thrc th cüa ccx quan, dan vj, doanh nghip và nhu cAu thông tin cüa trng 
nhóm di tuçxng dê dua ra các giâi pháp nhAm nâng cao tInh hiu qua, thit thrc cüa 
cong tác tuyên truyn ming và hot dng cüa di ngü báo cáo viên; 

Thông qua các tham lun và kiên phát biu, trao di, phàn bin và Mng quan 
Hi tháo, cap üy sê ra Nghj quyêt chuyên dê d lành do vic t chüc thuc hiên, nhAm 
nâng cao chat lucmg cOng tác tuyên truyên ming và hot dng cüa dôi ngü báo cáo viên 

Dãng b KhOi các Co quan yà Doanh nghip tinh. 

III. THANH PHAN, DIA DIEM, THOI GIAN TO CHC HOI THAO 

1. Thành phãn: Dir kiên khoáng 280 dti biu grn: 

- Thumg trrc Tinh üy; 

- Lành dio Trung tam Thông tin cong tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung u'ong; 

- Lành dto các Ban xây drng Dàng Tinhüy; 

- Các dông chI Uy vién BCH Dãng b Kh.M; 

- Các dng chI BI thu hoc Phó bI thu chi b, dâng b ccx sex; 

- Các dng chI báo cáo viên cüa các cAp üy ccx so; 
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- Các dng chI tri.rrng, phó các ban, VAn phOng, doàn th thuc Dàng üy 
Khôi. 

2. 131a diem: Du kiên tti Hi truO'ng B, Trung tam VAn hóa Kinh Bc 

3. Thôi gian: 01 ngAy (ngày 25 den 28/10/2020, th&i gian cy the1  sê thông báo sau). 

IV. TO CHI5C THU'C HIN 

- Ban Thu?ing v11 Dãng üy Khôi thành l.p các Ban ph%ic vii Hi tháo, phân 
cong nhim vi cii the trng Ban. 

- Tháng 9/2021: Kháo sat, dánh giá tInh hInh thirc hin cOng tác tuyên truyn 
ming và hot dng cüa di ngü báo cáo viên (qua vic to chzic Hói thi Báo cáo viên 
giói nàm 2021); 

- Du tháng 10/2021: Mi dti biu các cp üy co' s trirc thuc Dàng üy Khi 
vit bài tham 1utn. 

- CuM tháng 10/202 1: T chirc Hi tháo. 

- Tháng 11/2021: Ban hành Nghj quyt 

- Giao Ban Tuyên giáo Dáng üy Khôi là ca quan ththng tWc Hi thão. Trong 
qua trInh thrc hin co s có gI khó khAn, vuàng mac, dê nghj lien h voi Ban 
Thuôrng vi Dáng üy Khôi (qua Ban Tuyên giáo Dáng zy Khdi). 

CAn cir vao K hoach trên, Ban Thung v11 Dàng üy KhM trirc tip chi dao 
các Ban Xây dung Dáng, VAn phông, Doàn th Khi phiic vi Hi thão; các chi bô, 
dáng b co sO!  và phi hcip vó'i Ban Tuyên giáo Dâng üy Khi chüc Hi thào dam bão 
chit luçmg, hiu qua. 

Noi nhân:  
- Thithng tr%rc Tinh üy, 
- Ban Tuyên giáo, VAn phOng Tinh üy, 
- Các Ban XDD, VAn phOng, Doàn th Khi, 
- Các dng chI UVBCH DAng b Khii, 
- Các chi b, dãng b co s&, 
-LUiJVP,BTCDUK 

Do DInh Hfru 
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