UBND HUYỆN MANG YANG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /VHTT-QLVH

Mang Yang, ngày 21 tháng 01 năm 2021

V/v đôn đốc triển khai các hoạt động
tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng, gắn với kỷ niệm 91
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/HU ngày 21/11/2019 của Huyện ủy Mang
Yang “Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025”;
Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTG ngày 12/01/2021 của Ban Tuyên giáo
Huyện ủy “Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử
quan trọng trong năm 2021”; Công văn số 16-CV/BTGHU ngày 20/01/2021 của
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mang Yang “V/v hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên
truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các
hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021”.
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện “Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan
trọng năm 2021”; Công văn số 44/UBND-TH ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện “V/v triển khai tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021”;
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mang Yang đề nghị các cơ quan, đơn vị,
trường học trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp triển khai
thực hiện một số nội dung sau:
I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
1. Tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng:
Tiếp t c đẩy mạnh công tác tham mưu, triển khai hiệu quả công tác tuyên
truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo nội dung các văn
bản: Công văn số 128/VHTT-TTTT ngày 11/9/2020 của Phòng Văn hóa và Thông
tin “về việ tiếp t đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai
lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Công văn số
02/VHTT-QLVH ngày 14/01/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin “về việc tổ
chứ đợt tuyên truyền ao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng”. Đồng thời chú trọng vào một số nội dung sau:
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1.1. Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng:
- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện
đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của
Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; phương
hướng, nhiệm v và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những
biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những năm
tiếp theo.
- Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử
trong Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIII.
- Biểu dương, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được
vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn
quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi
đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.
- Thông tin, tuyên truyền sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở
trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIII của
Đảng; mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân
đối với Đại hội XIII của Đảng.
1.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng:
Tập trung tuyên truyền các nội dung: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội;
chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các
hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của
Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương,
Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; không khí
dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, sự
quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.
1.3. Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:
- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; thông báo về
kết quả Đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập, các phong trào thi đua yêu
nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực
thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng,
Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công của Đại hội XIII; tăng cường
tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, c c
bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức
xây dựng Đảng.
2. Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (3/2/1930 - 3/2/2021)
- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt
Nam; nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và
trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới
sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo,
năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.
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- Tuyên truyền về kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện
các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp,
các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy
định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;
Quy định số 1614-QĐ/TU, ngày 03/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
(Khóa XV) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên
Ban Thường v , Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các
ngành, các cấp.
- Tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ,
xuyên tạc, “diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.
3. Tuyên truyền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021:
- Tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày
05/02/2015 của Ban Bí thư “về tăng ường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ “về việ tăng ường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày
09/12/2020 của Ban Bí thư “về việc tổ chức Tết năm 2021”; Chỉ thị số 15/CTUBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “về việ tăng ường
các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sử 2021 trên địa bàn tỉnh vui
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”; Công văn số 101-CV/HU ngày 06/01/2021
của Ban Thường v Huyện ủy Mang Yang “tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm
2021”.
- Tuyên truyền về những giá trị văn hoá truyền thống, phong t c, tập quán
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật
về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị
đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong
và sau Tết.
- Tuyên truyền phản ánh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán
bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm v trong dịp Tết, những người có
hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ
quốc.
II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:
1. Phát huy tối đa hiệu suất các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền
thanh cấp huyện, cấp xã và hệ thống truyền thanh cơ sở, internet và mạng xã hội; cập
nhật và đăng tải các tin, bài Cổng thông tin điện tử huyện, Trang Thông tin điện tử
thành phần các xã, thị trấn.
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2. Sử d ng các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan như: treo cờ Tổ quốc,
cờ Hồng Kỳ, băng rôn khẩu hiệu, panô, áp phích...
Thời gian treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bắt đầu từ ngày
22/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021 (Lưu ý: á lá ờ đã phai màu, rá h, thủng,
bắt buộc phải được thay mới; lá cờ bị nhàu hoặc cuốn góc phải được làm thẳng lại
trước khi treo).
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
3. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu
2021!
4. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng!
5. Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang thi đua lập
thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng!
6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!
7. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2021)!
8. Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang tích cực học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
9. Nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang đoàn kết xây dựng quê hương
giàu mạnh và phát triển bền vững!
10. Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Mang Yang quyết tâm thực
hiện thắng lợi các m c tiêu, nhiệm v phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học và Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTG Huyện ủy (B/c);
- UBND huyện (B/c);
- Website huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Văn Sơn

