
DANG OY KHOI CAC CO QUAN BANG CONG  SAN  VIET  NAM 
vA DOANH NGHIEP TINH 

BAN TUYEN GIAO Tuyên Quang, ngày 01 tháng 02 nám 2023 
* 

So 03-KH!BTG 

KE HOACH 
Cong tác tuyên truyên ming và hoit dng báo cáo viên nãm 2023 

Thirc hin Chucmg trInh cong tác näm 2023 cña Dáng ñy Khôi các Ca quan 
và doanh nghip tinh; Huàng dan so 71-HD/BTGTU ngày 16/01/2023 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy ye cong tác tuyên truyên ming, hogt dç5ng báo cáo viên nám 
2023. Ban Tuyên giáo Dâng üy Khôi xây drng Kê hoach cong tác tuyên truyên 
ming và hot dng báo cáo viên näm 2023, nhu sau: 

I- MUC BICH, YEU CAU 

1- Nâng cao nh.n thüc, trách nhim cho cp i.i'iy, di ngü báo cáo viên, tuyên 
truyn viên cüa Dáng b Khôi trong triên khai thrc hin cong tác tuyên truyên 
ming và hoat dng báo cáo viên näm 2023. 

2- Tiêp tuc dôi mói, nâng cao chit hrçing, hiu qua cong tác tuyên truyn 
ming, hott dng cUa di ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên trong Dáng b Khôi; 
chü dng nàm bat du lun xã hi, tInh hInh, tu tung cüa cén bô, dâng viên, doàn 
viên, hi viên và ngithi lao dng; gop phân triên khai tic hin có hiu qua các 
nhim v11 chInh trt cüa chi b, dâng b, ca quan, dan v, doanh nghip. 

3- Cong tác tuyên truyn ming trong Dáng b Khi phái dam báo diing chi 
do, djnh huó'ng; kjp thai, chInh xác, trung thirc; ni dung thông tin, tuyên truyên 
phü hçip vi dOi ti1çng ngithi nghe. 

II- NQI DUNG, H!NH THTIC TUYEN TRUYEN 

1- Ni dung tuyên truyn 

- Tuyên truyn ye cOng ,tác xây dirng Dáng theo tinh thin Nghj quyêt Dti 
hi XIII cüa Dáng, Nghj quyêt Di hi di biêu Dáng b tinh lan thir XVII và 
nghj quyêt di hi dáng b các cap, nhim kS'  2020 - 2025; tip tiic tuyên truyn 
ye thirc hin Nghj quyêt Trung uoiig 4, khoá XIII ye xây dirng, chinh dn Dãng 
và qua trInh to chirc thirc hin Nghj quyêt gän vi triên khai thrc hin vic h9c 
tp Va lam theo tu tuO'ng, dao  due, phong cách H ChI Minh. 

- Tuyên truyên kêt qua triên khai thirc hin Kt lun s 01-KIJTW ngày 
18/5/2021 cüa B ChInh trj ye tiêp tyc thyv hin Chi th/ sO 05-CT/TW ngây 
15/5/2016 c2a B(5 ChInh trj khóa XII "ye day mgnh hQc tçp và lam theo tu tuthig, 
dgo di'c, phong cách HO ChI Minh ", tuyên truyên sâu rng và dm net Chuyên d 
näm 2023: "HQc tp và lam theo tu tu'Ong, dao di'c, phong cách Ho Gil Minh v xáy 
c4cng d5i ngu can b tinh Tuyên Quang di. phdm chat, nàng lu'c, uy tin, ngang tOrn 
nhiem vu 
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- Tuyên truyên các nghj quyt, chi thj cüa Ban Chip hành Trung uang, B 
ChInh trj, Ban BI thu khóa XIII ban hành; các nghj quyêt, chi thj, chuing trInh 
hânh dng, k hotch thirc hin cüa TInh üy và cap üy các cap; tp trung tuyên 
truyên qua trInh triên khai, kt qua thirc hin Nghj quyêt so 21-NQ/TW, ngây 
16/6/2022, Hi nghj lan thir närn Ban Chap hành Trung uong Dãng khOa XIII ye 
tang cwth'zg cing cô xáy dy'ng to chác cci sO' dOng vO náng cao chOt lu'cing d5i ngu 
dáng viên trong giai dogn mái, Nghj quyêt so 28-NQ/TW ngây 17/11/2022 Hi 
nghj ln thu sáu Ban Chap hành Trung ixang Dâng khóa XIII ye tiêp tyc dOi mO'i 
phing tht'c lành dgo, cam quyên cia Dáng dOi vO'i h thông chInh trj trong giai 
doan mO'i. 

- Tuyên truyên cong tác báo v nên tang tu tithng cüa Dàng, dâu tranh phan bác 
các quan dim sai trái, thñ djch và kêt qua dâu tranh phông, chông tham nhüng, tiêu 
circ theo tài 1iu chInh thng, djnh hrning tuyên truyên cüa the ca quan chirc näng 
và Ban Chi dao  Trung uang ye phông chông tham nhüng, tiêu cixc. 

- Tuyên truyên kt qua fbi bt trong vic triên khai thirc hin Nghj quyt 
Dai hi XIII cüa Dáng, Nghj quyêt Di hi dai  biêu Dáng b tinh lan thir XVII và 
nghj quyêt dai  hi dáng b các cap, nhim kS'  2020 - 2025. 

- Tuyên truyn Quy hoach tng th quéc gia th?ñ k' 202 1-2030, tm nhIn 
dn näm 2050 dugc Quôc hi thông qua tai  kST h9p bat thixè'ng, tháng 1/2023; kêt 
qua thrc hin thim vit phát triên kinh tê - xã hi näm 2022, qu, 6 tháng và näm 
2023; phuang huâng, nhim v%i, giái pháp pháttriên kinh tê -xa hi näm 2023 
cüa tinh, cña ngành, dja phuang và cá nuc; chiên 1uçc phát triên kinh tê - xã hi 
10 näm 2021 - 2030; phucing hung, nhim vi phát triên kinh tC - xã hi 5 näm 
2021 - 2025; cong tác triên khai và kêt qua thrc hin Nghj quyêt so 58/NQ-
I-IDND ngày 10/12/2022 cüa HDND tinh Tuyên Quang ye kê hogch phOt trién 
kinh té - xâ hói, báo dam quOcphdng - an ninh nám 2023. 

- Tuyên truyn nhQ'ng quan dim, chü trncmg, du'ó'ng li cüa Dãng v linh vrc 
van hóa - van ngh duçic nêu trong vAn kin Dai  hi  d?i  biêu toàn quOc lan thu XIII 
cüa DAng Va vAn kin D?ihi dai biêu Dáng b tinh lan thu XVII; kêt qua sau 2 nãm 
thçrc hin Ket lu.n cüa Tong BI thu Nguyen Phii Tr9ng ti Hi nghj VAn hóa toàn 
quôc nAm 2021; chien 1uçc phát triên van hóa den nAm 2030,... 

- Tuyên truyn v tInh hInh báo dam an ninh chInh trj, trtt t1r an toan xA hi 
trong nuc, trong tinh; tuyên truyên ye cong tác thông tin dOi ngoi cüa dat nuâc, 
ca tinh; tInh hInh Biên Dông, biên giri trên dat lien, nhim vii dt ra trong cOng 
tác dâu tranh vira báo v chü quyên, các quyên, lgi Ich chInh dáng, hçp pháp cüa 
quôc gia, viira giü vu'ng mOi truè'ng hôa bInh d phát trin. 

2- HInh thñ'c tuyên truyn 

2.1- Di vó'i Ban Tuyên giáo Dáng uj KI,/Ji 

- Tham mu'u t chuc hi nghj sa kt qu, 6 tháng vâ tng kt nAm d thông 
báo nhQ'ng van dê nOi bt ye tInh hInh the gii, trong nuóc, trong tinh theo chi do 
cüa Ban Thu'ô'ng vi. Tinh u5' và hmfcng dn cüa Ban Tuyên giáo Tinh ui'. 

- Hang tháng, phbi hcip to chuc Hi nghj báo cáo viên trirc tuyn (trirc tiêp) 
cho di ngü báo cáo vien cüa DAng b Khoi, báo cáo viên các chi, dáng b ca s. 
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- Djnh huing, biên son, cung cp Dê clrang tuyên truyn cho các chi, dáng 
bO ca sâ, các doàn the Khôi. Tang cumg kiêm tra, don dôc vic thirc hin cong tác 
tuyên truyên ming tai  các chi, dàng b ca sâ. 

2.2- D6i vói Dãng b3 co' s 
- TO chirc hOi  ngh sci kt 6 tháng và tng k& nàm d thông tin dn can b, 

dáng viên v tInh hInh thi sir the giii, trong niic, trong tinh, dja phuang; các 
nghj quyt, chi thj cüa Dàng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà ntthc; nhim vi chInh 
trj, san xut kinh doanh tr9ng tam cUa ca quan, dan vj, doanh nghip. 

- Lành dao  Ca quan, dan vj, doanh nghip, các t chüc doàn th t chrc 
tuyên truyên den doàn viên, hi viên, nguôi lao dng nhu'ng ni dung ca bàn ye 
tInh hInh the gii, trong ni.xác, trong tinh, trong Dãng b Khôi; ni dung trong 
tam các nghj quyêt, chi thj cüa Dáng, chInh sách, pháp lut cña Nhà nuóc, 
nhim vii cüa ca quan, dan vj, doanh nghip. 

2.3- D6i vó'i chi b3 co' so' 

- H.ng tháng, chi b th chirc thông tin dn can b, dâng viên tInh hInh thôi 
sr the giOi, trong nrnrc và dja phuang; các nghj quyêt, chi thj cüa Dàng, chInh 
sách, pháp lut cüa Nhà nu'óc; nhim vii chinh trj tr9ng tam cüa chi b và ni 
dung chi do cüa cap üy cap trên trirc tiêp. 

- Lãnh dao  cci quan, dan vj, doanh nghip, các t chirc doàn th t chü'c 
tuyên truyên den doàn viên, hi viên, ngui lao dng nhffiig ni dung ca bàn ye 
tInh hInh the gii, trong nuâc, trong tinh, trong Dâng b Khôi; ni dung tr9ng 
tam các nghj quyêt, chi thj cüa Dàng, chInh sách, pháp lut cña Nhà nuó'c, 
nhim vi cüa ca quan, dan vj, doanh nghip. 

III- TO CHC TH1FC HIIN 

1- Ban Tuyên giáo Bang u Khi 

- Tham mu'u phân cong báo cáo viên thirc hin nhim viii tuyên truyên và 
nãm bat tInh hInh tu tuô'ng, du 1un xã hi ti các chi, dâng b ca sâ duqc phân 
cong phii trách. 

- Tham muii phi hçp t chirc hi ngh báo cáo viên trirc tuyn hng tháng; 
các hi nghj thông tin, tuyên truyên ming theo ljch và chi dao  cüa Dàng üy Khôi 
và Ban Tuyên giáo Tinh üy; báo cáo kêt qua thirc hin vOi Dàng üy Khôi và Ban 
Tuyên giáo Tinh üy. 

- Cung cp tài lieu phiic v1i hott dng cüa di ngü báo cáo viên; theo 
dOi, kiem tra, quân l2 hot dng di ngü báo cáo vien; hang näm dánh giá chat 
1uçng di ngü báo cáo vien theo quy djnh. 

- Tham muu Ban Thithng vi Dàng üy Khi rà soát, kin toàn di ngü báo 
cáo viên cüa Dàng b5 Khôi và huàng dn ca s0 kin toàn di ngü báo cáo vien, 
tuyen truyên viên ca si. 

2- Báo cáo viên cüa Bang b Khi 

- Thirc hin thim vi1 tuyên truyên ming theo phân cong cña cap üy và Ban 
Tuyên giáo Dàng üy KhOi; thông tin dáng, dü, kjp thñ các ni dung theo djnh 
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huó'ng, chi dio; chp hành nghiêm k luQtt cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nba nuóc và k' 
1ut phát ngôn, giü bi mt theo các quy djnh cüa Dáng và Nba nuyc. 

- Nm bat tu tithng, dii 1un xã hi trong can b, dàng viên và qun chüng; 
kjp thai phãn ánh, báo cáo tInh hInh tu tiRing, du1un và kêt qua thrc hin nhim 
vi báo cáo viên vói Ban Tuyên giáo Dáng üy Khôi. 

- Tham gia các hi nghj báo cáo viên trçrc tuyên (trirc tip) khi Dáng üy 
KhM môi dir h9p; tham gia các ló'p tp huân, bôi duOng nghip vi do Dãng üy 
Khi, Ban Tuyên giáo Tinh u to chirc. 

3- Các chi, Iãng b co' s& 

- Chi dao,  t chüc thrc hin t& các ni dung và hott dng tuyên truyn 
ming nàm 2023 theo chi dto cüa Dáng üy Khoi. 

- Quán 1, huóng dn, djnh huóng boat dng cho di ngü báo cáo viên, 
tuyên truyên viên cüa chi, dáng b co sâ theo quy djnh; tto diêu kin thun lcii 
cho báo cáo viên, tuyên truyên viên phát huy tOt vai trô, chirc näng cüa báo cáo 
viên, tuyên truyên viên i Co S. 

- Khi b sung, kin toàn di ngQ báo cáo viên cüa chi, dáng b co sâ báo cáo 
kêt qua vói Ban Thung vii Dãng ñy Khôi (gz'ri qua Ban Tuyên giáo Dáng z.y Khói). 

4- Các Ioãn the Khôi 

- Chi do, t chirc thirc hin t& các ni dung và boat dng tuyên truyn 
ming näm 2023 theo chi dao  cüa Dãng üy KhOi và Doàn the cap trên. 

- Quãn 1i, hrnng dn boat dng cho di ngü báo cáo viên, tuyên truyn 
viên cüa to chüc mInh theo quy djnb. 

Can c1r K hoach nay d ngh cp üy các chi, dáng b co sO', Báo cáo viên cüa 
Dáng b Khôi chü dng thixc hin. Dnh kr báo cáo kêt qua thirc hin ye Dâng üy 
Khôi các co quan và doanh nghip tinh (qua Ban Tuyên giáo Dáng iiy Khói). 

Noi nhân:  
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (báo cáo), 
- Thumg trirc Dáng u Khôi (báo cáo), 
- Các ban Dãng, Van phOng Dâng us', 
- Các chi, dáng bô c sâ, 
- Các doàn the Khôi, 
- Các d/c báo cáo viên cüa Dáng b Khôi, 
- Lmi BTG Dãng Uy Khôi. 

K/T TRU'CNG BAN 
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