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UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 626 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 7 năm 2020

V/v tuyên truyền Đại hội Đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc);
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Phòng Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc
tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025,
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:
1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
- Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát
sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm
vụ được giao theo Kế hoạch số 173-KH/TU, ngày 21/2/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 02-KH/TBTTTCPV, ngày
31/3/2020 của Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội XVII về tuyên
truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020-2025 và các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền
tổ chức đại hội.
- Nội dung tập trung tuyên truyền:
a) Trước Đại hội lần thứ XVII (từ nay đến tháng 10/2020), tập trung tuyên
truyền nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội; nội dung
cơ bản dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII; việc thảo luận, lấy ý
kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cán bộ lão thành cách
mạng, cán bộ hưu trí, đội ngũ trí thức, các chuyên gia, các cơ quan Trung ương
vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII.
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- Tuyên truyền sâu đậm kết quả thực hiện các mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ
chủ yếu và 12 giải pháp cụ thể của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; những khó
khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có nhiều biến động;
quá trình đổi mới và những bài học kinh nghiệm.
- Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XVII, các đợt sinh hoạt
chính trị, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội của các cấp,
các ngành, địa phương; phản ánh tâm tư, kỳ vọng của nhân dân vào Đại hội. Tuyên
truyền những điển hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các
cấp, các ngành trong đời sống xã hội; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
b) Trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XVII, tập trung tuyên truyền các
hoạt động của Đại hội; nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội; ý nghĩa, chủ đề,
phương châm của Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; trách nhiệm
của các đại biểu dự Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng.
- Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào
mừng Đại hội. Phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần
chúng Nhân dân đối với Đại hội. Kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025.
c) Sau thành công của Đại hội lần thứ XVII, tập trung tuyên truyền kết quả
của Đại hội; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; các chương trình, kế
hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó, nhấn mạnh những quan
điểm, chủ trương, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giải pháp
xây dựng và phát triển Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ 2020-2025; ý kiến đóng góp
của Đại hội đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phản
ánh tâm trạng lạc quan, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm
kỳ Đại hội XVII cũng như thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng sắp diễn ra.
- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước qua 35 năm đổi mới, 5 năm
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; quá trình đổi mới tư duy của
Đảng ta và những bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp vượt qua khó
khăn, thách thức, phát triển kinh tế và đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế.
- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch,
lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện Đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến Pháp,
pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái,
cục bộ, “lợi ích nhóm”, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm,
thiếu ý thức xây dựng Đảng...
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- Tích cực tuyên truyền biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới
trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng;
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn
hóa, Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các
nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Thông tin và Truyền thông
Tỉnh Vĩnh Phúc
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Đào Văn Minh

