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KẾ HOẠCH 
chỉ đạo công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp 

tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV  

và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
 

 Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính 

trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền 

như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu 

1- Thông qua công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân 

trong tỉnh nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, 

định hướng lớn, thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng nhằm tiếp tục kiên 

định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự vận dụng sáng tạo chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào tình hình cụ thể của 

tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững, củng cố quốc 

phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

2- Hoạt động tuyên truyền phải nêu bật tinh thần đổi mới phương thức 

lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, mở rộng dân 

chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội để tổ 

chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng. 

3- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại 

hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội 

thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IX, gắn với việc tích cực triển khai thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

lồng ghép với đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác 

và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh 

trong quý IV năm 2014 và năm 2015. Khơi dậy sức mạnh đoàn kết, cổ vũ cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, chiến sỹ, học sinh, sinh viên và các 

tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần cách mạng tiến công, phấn khởi, 

lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế 

hoạch 5 năm (2011 - 2015) và Kế hoạch 5 năm tiếp theo (2016 - 2020). 

4- Gắn tuyên truyền đại hội đảng các cấp với tuyên truyền đấu tranh 

chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Kịp thời đấu tranh, 

phòng ngừa những tư tưởng, quan điểm sai trái chống lại quan điểm, cương lĩnh, 

đường lối, chủ trương của Đảng, chống phá công tác nhân sự của đại hội.  
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5- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Gia 

Lai, tiềm năng thế mạnh và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

với nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài. 

6- Các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cần triển 

khai trước, trong và sau đại hội; đề cao chất lượng, thiết thực, không phô trương, 

hình thức, lãng phí. 

II- Nội dung tuyên truyền 

1- Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân kiên định chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hiểu 

sâu sắc về 85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, 70 năm hoạt động của Đảng bộ tỉnh; 

về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng 

sau gần 30 năm đổi mới; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại 

hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

2- Tuyên truyền các văn kiện dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc hội thảo sâu vào các chuyên 

đề, bài học kinh nghiệm, thảo luận, góp ý vào các văn kiện của Đảng; kiểm điểm 

việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về 

xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

3- Tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh của các địa phương, đơn vị trong tỉnh 5 năm qua; những thách 

thức, khó khăn cần vượt qua trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp 

cả về kinh tế và chính trị; quá trình đổi mới tư duy, những bài học kinh nghiệm 

qua gần 30 năm đổi mới. Phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng 

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong thời gian tới. 

4- Tuyên truyền phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa 

phương trong tỉnh lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần 

thứ XII của Đảng; kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các 

cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XI của Đảng. Tình cảm của nhân dân trong tỉnh hướng về đại hội đảng bộ các 

cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Những nhân tố mới, điển hình tiên 

tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những cá nhân, 

tập thể điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh. 

5- Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên 

tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của đại hội; kiên quyết chống tư 

tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, 

gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng 

Đảng… góp phần cho sự thành công của đại hội các cấp, Đại hội toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng. 
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III- Các đợt tuyên truyền 

1- Đợt 1: Tuyên truyền đại hội đảng cấp cơ sở và tương đương (từ  

tháng 1 đến tháng 6 năm 2015) 

2- Đợt 2: Tuyên truyền đại hội đảng cấp huyện và tương đương (từ đầu 

tháng 6 đến tháng 8 năm 2015) 

3- Đợt 3: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (từ tháng 8 đến 

hết tháng 12 năm 2015).  

4- Đợt 4: Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng (từ tháng 1/2016 đến sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng). 

IV- Tổ chức thực hiện 

1- Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ 

đạo công tác tuyên truyền đại hội đảng cấp cơ sở, đại hội đảng bộ cấp huyện và 

tương đương. 

2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền theo từng đợt. 

3- Ban cán sự đảng Ủy Ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

theo nội dung kế hoạch. 

- Thư viện tỉnh giới thiệu và mở cửa phục vụ bạn đọc tìm hiểu sách về 

Đảng bộ tỉnh và các nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ của tỉnh.  

- Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm“Đảng bộ Gia Lai 70 năm xây dựng, 

trưởng thành và phát triển”. 

- Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum có kế hoạch mở 

cửa phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất 

nước, của tỉnh.  

- Ban quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết phục vụ tốt lễ dâng hoa, dâng 

hương, báo công với Bác Hồ nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và hoạt 

động tham quan, vui chơi của nhân dân. 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị phục vụ tốt lễ viếng các 

anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội xây 

dựng kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền về đại hội; phát động các phong trào thi đua 

yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốclần thứ XII của Đảng. 

- Phát huy vai trò tham gia giám sát và phản biện xã hội; tăng cường công 
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tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân về đại hội đảng 

bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng; chủ động phát hiện các tư tưởng, phần tử chống đối, các luận điệu xuyên 

tạc kích động, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của đại hội; phê phán tư 

tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, 

thiếu ý thức xây dựng Đảng…  

5- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại 

hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền theo các chuyên đề về thành tựu 

phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện chính sách dân 

tộc, tôn giáo, chống “diễn biến hòa bình”, xây dựng hệ thống chính trị để tuyên 

truyền có chiều sâu và có điểm nhấn trước, trong và sau đại hội đảng các cấp.  

- Báo Gia Lai có chuyên trang cho đại hội đảng bộ các địa phương, cơ sở; 

ra số báo đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng; phát hành báo ảnh 3 thứ tiếng (Kinh, Jrai, Bahnar) 

để đưa tin đại hội đến đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh; từng thời gian cụ thể 

mở chuyên trang tuyên truyền về đại hội đảng các cấp. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch truyền hình trực 

tiếp diễn biến của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy làm phim tài liệu “Đảng bộ Gia Lai 70 năm xây dựng, trưởng 

thành và phát triển”. 

6- Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai mở đợt sáng tác các tác phẩm văn học, 

nghệ thuật viết về Đảng, về những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh trong 5 

năm qua, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 -

2015 cũng như thành tựu 70 năm của Đảng bộ tỉnh. 

7- Văn phòng Tỉnh ủy cung cấp các tài liệu phục vụ tuyên truyền về Đại 

hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh; Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Căn 

cứ kế hoạch này, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự toán và phân bổ kịp 

thời kinh phí đảm bảo cho công tác tuyên truyền đạt hiệu quả.  

Giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ theo dõi thực hiện 

kế hoạch này, kịp thời báo cáo tình hình, kết quả tuyên truyền qua từng đợt cho 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo kịp thời. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư;  

- Ban Tuyên giáo Trung ương (T26); 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng,  

đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh, 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Báo Gia Lai, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M  BAN THƯỜNG VỤ 

          PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Trang 
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