TỈNH ỦY TIỀN GIANG
*
Số 101-KH/TU

ĐẢNG C Ộ N G SẢN V IỆ T NAM
Tiền Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH
tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X III của Đảng

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế
hoạch 92-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành đại hội
đảng bộ, chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất
nước và của tỉnh nhà; động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy thành tựu của công cuộc đổi mới,
tập trung xây dựng, bảo vệ để phát triển đất nước bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức
sâu sắc hơn về quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, thể hiện quá trình đổi mới tư
duy của Đảng tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp phải nêu bật tinh thần đổi
mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ
chức 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 và Đại hội lần thứ
XIII của Đảng.
- Tổ chức phát động đợt thi đua yêu nước đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trọng tâm là tiếp
tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng
chỉnh đốn Đảng, các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn việc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của
đất nước năm 2020 để làm phong phú, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền về
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để động
viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, cách mạng
tiến công, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020 và
2020 - 2025.

-2II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nâng cao nhận
thức, xây dựng lập trường kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 90 năm lịch sử vẻ vang của
Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong
công tác lý luận của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội
đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
2. Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các
cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện
trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc thảo luận, góp
ý vào các văn kiện của Đảng, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ
các cấp 5 năm qua và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, 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.
3. Những thành tựu trên các lĩnh vực của địa phương, đơn vị và của đất nước 5
năm qua; những thách thức, khó khăn cần vượt qua trong bối cảnh tình hình kinh tế,
chính trị thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp tác động mạnh mẽ đến sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quá trình đổi mới tư
duy, những bài học kinh nghiệm qua gần 35 năm đổi mới đất nước.
4. Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn
vị trên các lĩnh vực; điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh; 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.
5. Phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương lập thành tích chào
mừng đại hội và triển khai thực hiện các nghị quyết của đại hội các cấp và Đại hội
lần thứ XIII của Đảng; tình cảm của nhân dân cả nước và cộng đồng người Việt
Nam ở nước ngoài hướng về Đảng và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
6. 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; 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,... để bảo đảm đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng
thành công tốt đẹp.
III- THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
Đợt 1: Từ tháng 11 năm 2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh vào cuối tháng 10 năm 2020
+ Tuyên truyền sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90
năm, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật; mục đích, ý nghĩa đại
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
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+ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các
cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tuyên truyền về các
nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và trình Đại hội
lần thứ XIII của Đảng.
+ Tuyên truyền các đợt sinh hoạt do Đảng lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến đóng
góp của các tầng lớp nhân dân; trong đó, chú trọng ý kiến của cán bộ lão thành cách
mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học - công nghệ và các chuyên gia đóng góp vào
các văn bản dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
+ Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp; trong đó, chú trọng tuyên
truyền những kinh nghiệm hay của các đại hội điểm.
+ Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và
các ngày lễ lớn trong năm, như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm
Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm tổ chức UNESCO của Liên Hợp
quốc ra Nghị quyết công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Nhà văn hóa kiệt xuất,
Anh hùng giải phóng dân tộc”.
- Những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong học tập, làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.
- Đợt 2: Từ cuối tháng 10 năm 2020 đến trước khi khai mạc Đại hội lần
thứ X III của Đảng
+ Đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đối
với dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
+ Tập trung 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 và Nghị quyết Đại hội
lần thứ X Đảng bộ tỉnh; 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 để chống
suy giảm kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
+ 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 và trong học tập, làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Đợt 3: Trong thời gian tiến hành Đại hội lần thứ X III của Đảng
+ Tình cảm, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội lần
thứ XIII của Đảng.
+ Những thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương chào mừng Đại hội
lần thứ XIII của Đảng.
+ Các hoạt động của Đại hội lần thứ XIII của Đảng:
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• Các văn kiện chính thức được trình bày tại đại hội.
• Thảo luận và các quyết định của đại hội.
• Kết quả bầu cử.
- Đợt 4: Sau Đại hội lần thứ X III của Đảng
+ Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII
của Đảng diễn ra tại thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước.
+ Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
+ Tuyên truyền các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
+ Hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
+ Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách
mạng thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng.
+ Dư luận bạn bè quốc tế về thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
IV- TỔ CHỨC THỰC H IỆN
1. Cấp ủy huyện, tương đương và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ kế
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc
tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, ý nghĩa của
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị (theo chỉ đạo của Trung ương và của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy) góp ý kiến các văn kiện trình đại hội đảng các cấp và Đại hội
lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, tổ chức các diễn đàn thảo luận, phản ánh các
cuộc trao đổi, tọa đàm giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung và cung cấp tài liệu tuyên
truyền cho các cơ quan báo, đài và lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng trên
địa bàn tỉnh; định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh mở các chuyên trang,
chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ
XIII của Đảng.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối
hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,
triển lãm về thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội
lần thứ XIII của Đảng; triển khai các hoạt động thông tin, cổ động, tuyên truyền
cho đại hội; gắn biển cho các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại
hội lần thứ XIII của Đảng.
4. Tổ Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại
hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan
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theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Ke hoạch này, định kỳ báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Sau các đợt tuyên truyền, cấp ủy huyện, tương đương và các cơ quan, đơn vị
báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy).

V- KHẨU HIỆU TUYỂN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng!
2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ
XIII của Đảng!
3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ
2020-2025!
4. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
5. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
9. Các phương châm Đại hội đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ
2020 - 2025 (có hướng dẫn bổ sung sau).

Nơi nhân:

T/M BAN THƯỜNG v ụ
ỦY VIỆN THƯỜNG v ụ TRỰC

- VPTW (HN, T78),
- BTGTW (HN, T79),
- ủ y viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Ban Thường vụ cấp uỷ huyện, tương đ ư ơ fig T ^ \
- Tổ Tuyên truyền-Tiểu Ban Tổ chức, phục vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

í rần Long Thôn

