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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tiền Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930 - 3/2/2020)

----Năm 2020, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm
90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); đây
là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu những mốc son chói lọi, những
thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh trí
tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu
bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường
cách mạng 90 năm qua của Đảng. Là dịp để đẩy mạnh công tác giáo dục truyền
thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giáo dục ý chí tự lực, tự cường của dân
tộc; khẳng định quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong xã
hội đối với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Để kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trang
trọng, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đề ra kế hoạch tổ chức kỷ niệm như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền nâng cao nhận thức, niềm
tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân
ta; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa;
khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
- Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã
hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 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; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết
kiệm; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân quyết
tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tạo không khí
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phấn khởi, thi đua lập thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng đại
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
II- CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Hình thức tổ chức
- Cấp tỉnh: Tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý năm 2020.
- Cấp huyện (tương đương): Căn cứ vào điều kiện thực tế, tổ chức sinh hoạt
sao cho tiết kiệm, nội dung sâu sắc; gắn với các hoạt động mừng Xuân Canh Tý
năm 2020, 52 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và các
ngày lễ, sự kiện chính trị của địa phương.
- Thống nhất họp chi bộ sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng bộ vào ngày 03 tháng 02 năm 2020 (nhằm
ngày mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý).
2. Nội dung sinh hoạt chi bộ
- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam;
những thành tựu của Đảng ta qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành;
công tác xây dựng Đảng theo tinh thần 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; phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; biểu dương các điển
hình tiên tiến, đảng viên tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội và công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch
92-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận 55-KL/TW
ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán
bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ
Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tiếp tục quán triệt Quy định
55-CT/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng
cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên;...
- Tuyên truyền kỷ niệm 52 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu
Thân 1968, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020.
3. Tổ chức tôn vinh người có công với Đảng, với cách mạng và phát động
phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020
- Các huyện (tương đương) căn cứ vào điều kiện thực tế, kết hợp tổ chức họp
mặt mừng Đảng, mừng Xuân với tổ chức tôn vinh đảng viên lão thành cách mạng,
Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân; biểu dương đảng viên gương mẫu, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
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- Gặp mặt, thăm hỏi các thế hệ đảng viên có nhiều cống hiến; đồng thời, tổ
chức trao huy hiệu Đảng.
- Các đoàn thể chính trị - xã hội có hình thức tổ chức thích hợp, thiết thực đẩy
mạnh các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; phát động các
phong trào thi đua, qua đó lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu tổ
chức Đảng xem xét, kết nạp.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, thể thao,... phục vụ nhân dân trong đợt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Đảng và Tết cổ truyền dân tộc. Chú ý đa dạng hóa các loại hình nghệ thuật, tạo điểm
nhấn sinh hoạt cho nhân dân ở trung tâm tỉnh và các huyện, thị xã; quan tâm đời
sống tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến.
- Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình thực hiện chuyên trang, chuyên
mục chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020;
phản ánh và đưa tin các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng trên địa bàn; biểu
dương người tốt, việc tốt, tấm gương đảng viên tiêu biểu, tổ chức Đảng trong sạch
vững mạnh; kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có kế hoạch thực hiện việc tiếp sóng trực
tiếp Lễ kỷ niệm tại Hà Nội theo hướng dẫn của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài
Truyền hình Việt Nam.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban đảng Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức
họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đảm bảo trang
trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, định hướng thông tin tuyên
truyền trong lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan báo, đài
trong tỉnh; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực
hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Các Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
cấp ủy huyện và tương đương cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch
này và báo cáo về Thường trực Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Văn
phòng Tỉnh ủy) vào ngày 05/02/2020.
Nơi nhận:
- VPTW Đảng (HN, T78);
- Ban TGTW (HN, T79);
- Các UVBCH Đảng bộ tỉnh;
- Các Ban đảng, BCS đảng, Đảng đoàn;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Cấp ủy huyện (tương đương);
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
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Võ Văn Bình

